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Object georiënteerd ontwerp in Primacs 

Samenvatting 

Er is een traject doorlopen van objectgeoriënteerde analyse, ontwerp en implementatie ten behoeve van een 
presentatiemodule binnen het reeds bestaande regeltechnisch programmapakket Primacs. Dit heeft 
geresulteerd in een ontwerp voor deze module en in de implementatie van een real time plotmodule die 
hierop is gebaseerd. 
In dit verslag wordt ingegaan op kernpunten van het object georiënteerde ontwerpproces, waarbij 
tegelijkertijd het toepassen ervan ten behoeve van de presentatiemodule is vastgelegd. 
Er is door dit werk de basis gevormd voor toekomstige uitbreidingen van diverse andere presentatievormen 
van data uit de Primacs database structuur. 
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Object georiënteerd ontwerp in Primacs 

1. Inleiding 

Primacs is een software pakket dat enig is in zijn soort wat betreft de combinatie van meten, regelen en 
verwerken van data en is bij uitstek geschikt voor het ontwerpen, implementeren en testen van 
procesbesturingssoftware m een productieomgeving. Voor het ontwikkelen van deze 
procesbesturingssoftware, biedt het pakket de gebruiker een aantal krachtige gereedschappen om 
regeltechnische algoritmes te implementeren. Echter, de ontwikkeling van het product staat niet stil: er is 
nauwelijks een markt te vinden waar de ontwikkelingen elkaar in sneller tempo opvolgen dan in de software 
branche. 
Vandaar dat de makers van Primacs besloten om het systeem op enkele punten te verbeteren. 

Dit afstudeerverslag gaat over enkele van deze verbeteringen. Er is nagedacht over een aantal 
fundamentele aspecten van data acquisitie, -verwerking en presentatie waarop keuzen zijn gemaakt 
gebaseerd op object georiënteerd ontwerp. Vervolgens is een programma geïmplementeerd met het oog op 
de bruikbaarheid en toekomstige aanvullingen op het Primacs systeem. Verschillende elementen zijn 
uitgewerkt: het weergeven van verschillende typen data; de flexibiliteit met betrekking tot toekomstige 
uitbreidingen van het programma; meest geschikte ontwerp voor eindgebruik in operationeel gebruik. 
Object georiënteerde analyse en ontwerp zijn hier als ontwerpmethode gehanteerd. 

Het resultaat is een raamwerk van klassen die met elkaar samenhangen en tegelijkertijd zeer veel 
vrijheid bieden voor toekomstige ontwikkelingen. De methode van object georiënteerde analyse en ontwerp 
heeft hiertoe zeer veel bijgedragen. Hiermee is een implementatie gerealiseerd: een module die grafisch data 
op het scherm kan plotten, zowel on line als off line en is een systeem van klassen opgezet dat de 
mogelijkheid biedt om te worden uitgebreid met andere typen van weergave en andere typen van data. 
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2. Probleemstelling 

2.1. Primacs: uitgangssituatie 

Primacs is een real time software pakket dat gebruikt wordt om aan industriële productieprocessen te meten, 
gegevens te verzamelen, deze te analyseren en vervolgens te modelleren en regelsystemen te ontwerpen. Het 
model kan worden gebruikt voor proces diagnose, procesbewaking en -regeling en voorspelling van 
procesgedrag. Ook is het mogelijk om met Primacs data te filteren en andere signaalbewerkingen uit te 
voeren. 
Het pakket bestaat uit een aantal modules - onatl1ankelijke applicaties - die aparte taken hebben: signaal 
bewerking, modellering, data acquisitie, en ook voor de presentatie van meetgegevens. Het Primacs systeem 
is in staat om real time data aan de gebruiker te presenteren. Terwijl het pakket is gekoppeld aan een proces 
of simulatie wordt data heen en weer gestuurd naar de Primacs database via een 110 module (monitor). Deze 
module zendt een bericht naar de presentatiemodule, die de juiste acties onderneemt zoals bijvoorbeeld 
nieuwe data ophalen en opnieuw tekenen. Het berichtenverkeer loopt via Primacs. 

1/0 module 
(monitor) 

Bericht/ 
I 

I 

I 
I 

Presentatiemodule 

List 

Diagram 

Plot 

Figuur 1: Primacs' real time omgeving 

real-time 
database 

Binnen Primacs wordt gebruik gemaakt van een hiërarchische structuur van database objecten: het eerste 
object is POBJECT, waarvan alle andere database objecten zijn afgeleid, op de volgende manier: 
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POBJECT 

PARRAY . PSTRUCT PFOREIGN • PMATRIX' PSET ! PTEXT 

PSIGNALSA PSIGNALS 

Figuur 2: overzicht Primacs database structuur 

Het PMATRIX-object wordt gebruikt voor opslag van meetwaarden en rekenresultaten. PTEXT-objecten 
worden gebruikt voor opslag van tekst, zoals bijvoorbeeld de namen van (meet-)signalen. PPARLIST is een 
klasse waarvan objecten kunnen worden afgeleid die geëigend zijn voor het opslaan en teruglezen van 
parameterlijsten. De klasse PSET is speciaal ontworpen voor het archiveren van collecties van database 
objecten (inclusief van PSET afgeleide objecten). PFOREIGN is in het leven geroepen om vreemde 
bestandstypen in de database te kunnen opslaan. Het type PSIGNALS (afgeleid van de abstracte basisklasse 
PSTRUCT: generieke opslagstructuur) is een gecombineerde structuur van PTEXT- en PMATRIX objecten, 
en andere kenmerken (eenheid, sampletijd, starttijd, cyclische structuur) die het mogelijk maken om alle 
belangrijke informatie van meetsignalen vast te leggen, zodat deze gebruikt kan worden voor de opslag van 
meetdata van meerdere simultane signalen. 

PSIGNALSA-objecten zijn arrays (afgeleid van PARRA Y: generieke array klasse) van PSIGNALS 
objecten, zodat deze geschikt zijn voor bijvoorbeeld het opslaan van een serie van metingen. 

Voor verschillende typen van weergave bestaan verschillende applicaties. Zo is er een Plot-applicatie (voor 
het plotten van PSIGNALS objecten), een List-applicatie (voor het weergeven in tabelvorm) en een 
diagram-applicatie (voor het weergeven in proces-diagramvorm). 
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Figuur 3: voorbeeld list applicatie 

Een bijzonder groot nadeel is dat voor ieder type weergave van data in de oude situatie een apart programma 
aanwezig is. De klassen die betrekking hebben op data hebben wel een duidelijke hiërarchische structuur, 
maar hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Dit is direct te z ien aan het feit dat er niet één klasse bestaat die 
de basisklasse is waarvan verschillende klassen die zich bezighouden met presenteren zijn afgeleid. 
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Figuur 4: voorbeeld plot applicatie 

2.2. Eisen en wensen 

Deze huidige manier van implementeren heeft een aantal belangrijke tekortkomingen: in de eerste plaats is 
ervoor gekoze!l dat voor ieder datatype en voor iedere manier van presenteren er een apart programma 
bestaat. Het aantal programma' s zal sterk toenemen met het ontstaan van nieuwe datatypen en presentatie 
wensen. Bovendien is het moeilijk te onderhouden slecht uit te breiden en is het waarschijnlijk dat veel code 
dubbel voorkomt. In principe is het mogelijk dat een aantal datatypes en weergave types gecombineerd 
worden maar deze oplossing is niet structureel. 

Een belangrijke wens is dat het binnen Primacs mogelijk moet zijn om de verschillende data-objecttypen op 
verschillende manier te presenteren. In onderstaande matrixtabel is te zien hoe een aantal data objecten uit 
de Primacs database structuur gepresenteerd wordt in de oude situatie. 
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Een "X" in een vak van de matrix betekent dat deze combinatie van object-type en weergave-type gewenst 
is. Een "0" in een vak van de matrix betekent dat deze combinatie van object-type en weergave-type niet 
mogelijk is. Ingevulde tekst geeft de naam van het programma aan dat in de oude situatie de object-type/ 
weergave-type verzorgde. Leeggelaten vakken zijn een optionele combinatie. 

Tabell: presentaties: oude situatie 

Weergave: tabel 2D 3D Binaire Tekst Object lijst Diagram- etc. 
grafiek grafiek weergave weergave weergave 

ype: 
POBJECT x x 
abstract) 

PSIGNALS LIST PLOT x x DIAGRAM 
PMATRIX LIST PLOT x x DIAGRAM 
PTEXT x 0 0 LIST 
PFOREIGN 0 0 x x 
IPPARLIST 0 0 x x 
~SET x 0 0 x x 
ETC 

Onmiddellijk wordt duidelijk dat op deze weg verder gaan met het uitbreiden van data types en 
verschillende wijzen van weergeven een hachelijke zaak is wanneer voor ieder datatype meerdere aparte 
maar overeenkomstige applicaties moeten worden geschreven. Bovendien zullen er veel overlappingen zijn: 
iedere nieuwe applicatie die een nieuwe manier van presenteren van data realiseert zal telkens dezelfde 
manier van communiceren met het database object moet implementeren. 

Naar aanleiding van de beschouwingen van T. Luc [LUC96] is besloten om een nieuwe presentatiemodule 
te maken die in staat zou moeten zijn om al deze combinaties op een eenvoudige en overzichtelijke manier 
weer te geven. De software structuur voor deze applicatie zou bovendien zó opgezet moeten zijn dat het 
eenvoudig is om nieuwe datatypen en nieuwe objecten uit de Primacs database toe te voegen. 

Schematisch moet de presentatie module er zo uit komen te zien: 
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PSIGNALS 

PMATRIX 

PFOREIGN 

PTEXT 
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1 ~NEw_( 

I 
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PRESENTATIE 
MODULE 

Figuur 5: presentatie module (schematisch) 
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/ 
/ 

/ 

In figuur 5 is de opzet van de nieuwe applicatie te zien: links staan in een verticale kolom de datatypen, 
boven staan in een horizontale rij de weergave typen. Voor beide typen is een gestippeld vak ('PNEW' en 
'NEW') te zien dat een mogelijke toekomstige uitbreiding van typen aangeeft. Het doel van de centrale 
presentatie module is om de mogelijke combinaties te realiseren, met als output verschillende mogelijke 
weergaven van verschillende mogelijke data typen. 

Een relatief nieuwe manier van software ontwerp is het object georiënteerd ontwerp. Deze methode, die 
verderop in detail wordt besproken, leek bij het begin van het project goede mogelijkheden te bieden om te 
kunnen voldoen aan bovengenoemde eisen. De Primacs database is een database die op zich al object 
georiënteerd is: de diverse soorten van data zijn geordend volgens het systeem van overerving van 
eigenschappen, zoals dat in object georiënteerd ontwerp gebruikelijk is. Bovendien is uit diverse bronnen uit 
de literatuur bekend dat object georiënteerd ontwerp grote voordelen biedt als het gaat om onderhoud, 
flexibiliteit, inzicht, structuur en het voorkómen van fouten. Deze zaken zijn zeer belangrijk als het gaat om 
grote software projecten zoals Primacs. 
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Object georiënteerd ontwerp zou bovendien het hergebruik van software bevorderen: iets wat vanwege de 
grote symmetrie in typen van data zeer wenselijk is. De wens is een structuur te ontwerpen waarin het 
communiceren met data in de database met de verschillende typen data één onderdeel is van het programma, 
en het weergeven van data een andere. Deze twee stukken zouden eenvoudig met elkaar verbonden moeten 
kunnen worden op een zodanige manier dat de database interface maar één keer voor ieder type geschreven 
hoeft te worden, evenals ieder type van presenteren van data. Object georiënteerd ontwerp zou hier uitkomst 
bieden. Het zou mogelijk moeten zijn om een object te schrijven dat een type data kan inlezen en schrijven, 
en een ander object dat bijvoorbeeld een 2-dimensionale weergave genereert, en dat deze twee vervolgens 
aan elkaar kunnen worden gekoppeld. 

De eisen die gesteld worden aan de presentatie applicatie lijken bijzonder goed te passen in het object 
georiënteerde concept. Besloten is daarom om te kijken of object georiënteerd ontwerp en het weergeven 
van modellen (in UML I) van een presentatie applicatie een goede methode is voor deze verbeteringen. 

I Zie hoofdstuk 3.1.1 
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3. Methodologie van object georiënteerde analyse en 
ontwerp 

De opzet van dit verslag is zo dat de hoofdstukken 3 en 4 samen de theorie en de praktijk van het object 
georiënteerde ontwerp toegepast op de presentatie applicatie binnen Primacs beschrijven. In hoofdstuk 3 
wordt de theorie behandeld, waarna in hoofdstuk 4 de toepassing hiervan op het probleem wordt uitgewerkt. 

3.1. Inleiding: Objectgeoriënteerde analyse en ontwikkeling 

Het proces van het maken van een (software) applicatie kan vele gezichten hebben. Het kan zijn het 
eenvoudigweg beginnen en wat code schrijven, waarbij men tevreden is wanneer er (ongeveer) gebeurt wat 
men voorzien had. Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp zitten meer structureel in elkaar. Dit proces is 
allereerst gericht op het verkrijgen van inzicht in de situatie die beschreven wordt en begint met het 
vaststellen van de probleemdefinitie. Vervolgens wordt met behulp van een al of niet iteratief proces 
(atl1ankelijk van het probleem en de initiële kennis) geconvergeerd naar een feitelijke softwarematige 
oplossing van het probleem. Het gevolgde ontwerpproces is gebaseerd op OMT (Object Modeling 
Technique) (zie lit.[OOMD91]), de gebruikte grafische weergave is in UML (zie [UMLSEM97]), feitelijk 
de opvolger van OMT wat betreft de grafische weergave van modellen. 

Een algemene aanduiding voor het hier gevolgde ontwikkelingsproces is Object Oriented Analysis and 
Design (OOAD) (Object georiënteerde analyse en ontwikkeling). Dit proces is breder toepasbaar dan alleen 
het ontwerp van software omdat alles wat fysiek bestaat te beschrijven is in termen van objecten. 

Eén stap verder dan het modelleren van een situatie in het ontwikkelingsproces kan het ontwikkelen van 
software zijn. Dit is echter niet een noodzakelijkheid. Het is zeer wel mogelijk om bijvoorbeeld met behulp 
van OOAD te komen tot de ontwikkeling van een machine die uit verschillende onderdelen bestaat. Echter, 
het is bijzonder goed geschikt voor het ontwikkelen van software. De stap ná de analyse en het ontwikkelen 
van het systeem is dan het schrijven van de software. In het geval van een machine zou dat zijn het bouwen 
van het apparaat. De aandacht gaat in de rest van het verslag uit naar het ontwikkelen van software voor het 
gestelde probleem. 

Object georiënteerd ontwikkelen kent een aantal belangrijke kenmerken en principes; in het kort volgt hier 
een beknopte omschrijving van de belangrijkste gebruikte termen: 

• Overerving: principe dat een klasse die wordt afgeleid van een klasse dezelfde methoden en kenmerken 
heeft als de 'ouder'. 

• Generalisatie: geeft aan dat de sub-klasse de in een of meer superklassen gedefinieerde structuur deelt. 
De sub-klasse is 'afgeleid' van de superklasse. 

• Aggregatie: wordt gebruikt om aan te geven dat er een relatie is tussen twee klassen, waarbij een klasse 
(supplier) onderdeel is van de andere klasse (client). 

• Object: instantie van een klasse; een onderscheidbare entiteit. 
• Operatie: procedure binnen een klasse, werkend op of met kenmerken, boodschappen, operaties en/of 

associaties van die of een andere klasse. 
• Kenmerk: eigenschap van een klasse. 
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• Instantie: Een instantie van een concrete klasse is een object. 
• Klasse: beschrijving van een verzameling objecten met hetzelfde gedrag (methoden) en eigenschappen 

(kenmerken). Wanneer een klasse een abstractie is van een in werkelijkheid bestaand ding, dan zijn deze 
dingen instanties van de klasse en worden aangeduid met objecten. 

• Associatie: vertegenwoordigt een relatie in twee richtingen tussen twee klassen. 
• Atbankelijkheid: relatie tussen twee klassen, waarbij de ene klasse gebruik maakt van data, kenmerken 

of methoden van de andere klasse. 
• Boodschap: brengt een verzoek over van het bronobject naar het doelobject om een operatie van het 

doelobject aan te roepen. 
• Generiek: de eigenschap dat een klasse, functie of procedure in algemene of geparametriseerde termen 

is gesteld zodat zij door nadere omschrijving gepreciseerd kan worden. In het geval van een klasse 
bijvoorbeeld door overerving of instantiering, in het geval van een functie of procedure door uitwerking 
van variabelen of operaties. 

In meer detail worden deze termen waar noodzakelijk voor het begrip van de gevolgde procedure besproken 
bij de analyse. Voor een uitgebreide bespreking zie: [OOMD91] en [UMLSEM97]. 

De volgende stappen zijn te nemen: 
Analyse: Vorming van begrip over het probleemdomein. 
Input: Een probleem definitie waarin het probleem dat moet worden opgelost wordt beschreven samen met 
een conceptueel overzicht van het systeem; eventueel ook een initieel voorstel over de oplossing. 
Output: Een analyse model dat ten minste in zich heeft: de objecten en hun relaties, het dynamische gedrag 
aangaande controle, en de functionele transformatie en uitwisseling van data. Afhankelijk van het 
beschreven probleem zal een of meer van deze zaken meer of minder aandacht behoeven. 

Systeem ontwikkeling: het bepalen van de algehele architectuur van het systeem met het object model als 
uitgangspunt. 
Input: Bovenstaand analyse model. 
Output: Het systeemontwerp: toegevoegd aan het analyse model verdere verfijning zoals subsystemen, 
vastlegging van taakverdeling tussen onderlinge processen, vastlegging van beslissingen aangaande 
(bijvoorbeeld) opslagmedium, communicatie tussen processen en implementatie van het dynamische model. 

Object ontwikkeling: diverse ontwikkelingsstappen voor verdere verfijning en uitwerking van het model 
en optimalisatie ten behoeve van een praktische implementatie. 
Input: Bovenstaand systeemontwerp. 
Output: Uiteindelijk een werkende applicatie 

Alhoewel dit een lineair proces lijkt, is het object georiënteerd ontwerp in werkelijkheid veel meer een 
iteratief proces waarbij telkens fijnere lagen van inzicht worden verkregen, in kaart worden gebracht en 
uiteindelijk resulteren in het laatste niveau van detail: de feitelijke implementatie van een 
computerprogramma in een programmeertaal. 
Ook zijn er verschillende strategieën en patronen die gebruikt kunnen worden om te komen tot beter begrip. 
Samengevat: er leiden vele wegen naar Rome, waarbij het gekozen pad afhangt van de situatie en inzicht.. 
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Tijdens het initiële proces van ontwikkeling zag bovendien een nieuwe methode van object georiënteerde 
notatie het licht, komend van de hand van verschillende auteurs die de basis hebben gelegd van object 
georiënteerde ontwikkeling en ontwerp, o.a. Booch, Rumbough en Jacobson, UML (Unified Modelling 
Language) geheten. Deze methode belooft niet alleen een methode te zijn voor het ontwerp en ontwikkeling 
van software, maar veel breder een manier van denken over processen en het maken van modellen van de 
werkelijke wereld te zijn. De methode belooft er een te zijn die universeel toepasbaar is voor het 
ontwikkelen van systemen en modellen die de werkelijkheid beschrijven. Bovendien zou de methode bij 
uitstek geschikt zijn als medium voor de communicatie tussen systeem ontwikkelaar en degene die vraagt 
om een oplossing voor een bepaald probleem. Als dit inderdaad waar zou zijn, dan is het zeer belangrijk 
hiervan meer te weten te komen. Op het moment van dit schrijven was er nog geen UML-specifieke 
ontwerpprocedure voorhanden. De verwachting is dat die in de loop van 1997 zal verschijnen en dat deze 
als basis zal hebben het ontwerpproces van OMT en de methode van Booch en Jacobson. 
Zie Appendix A voor een korte omschrijving van de notatie, en verder [UMLNOT97] (in de laatste versie 
te verkrijgen via internet: http://www.rational.com) voor een uitgebreide beschrijving. 

3.1.2. Modern software ontwerp 

Het proces van het schrijven van een programma voor een computer is vanaf het ontstaan van computers 
even drastisch veranderd als het gebruik van computers in het dagelijks leven zelf. In de tijd van de eerste 
computers bestond er geen andere taal om te communiceren met een computer dan assembleer taal. Een 
programmeur moest deze taalleren en iedere instructie handmatig invoeren. Niet zo veellater ontstonden de 
eerste "echte" programmeertalen: deze stonden een programmeur toe programma's te schrijven in een voor 
hem min of meer begrijpelijke taal. Een gevolg was dat de programmeur niet meer volledig op de hoogte 
was over programma-instructie niveau: een eenvoudige for-next loop had een hele reeks instructies achter 
zich waar de programmeur niets van hoefde te zien (en waarschijnlijk ook niet wilde). Maar nog steeds was 
het nodig dat een programma van het begin tot het eind gecodeerd werd. Wilde een programmeur eerder 
geschreven code opnieuw gebruiken, dan moest deze code hiervan gekopieerd worden naar de broncode, 
waarna het gehele programma opnieuw gecompileerd moest worden. In geval van een interpreter was het 
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ook nodig dat een programma alle code in zich herbergde wilde het correct kunnen worden uitgevoerd. 
Later werd het mogelijk om aparte stukken code te compileren in blokken code, waarvan dan vervolgens 
tijdens het draaien van het programma gebruik van kon worden gemaakt; hergebruik van code deed zijn 
intrede. Een aantal structurele analysemethoden werd gebruikt om ontwerp dat hierop gebaseerd is te 
optimaliseren en onderhoudbare code te schrijven. De basis was echter altijd een verzameling (sub
)procedures die met de juiste data vanuit een hoofdprogramma moesten worden aangeroepen. 

Twee belangrijke nadelen van het schrijven van programma's op deze wijze zijn de volgende: 
• het aanroepen van (sub-)procedures om bewerkingen op bijvoorbeeld data te doen betekent het 

meegeven van lange statische lijsten van parameters en variabelen aan een procedure, 
• data en bewerkingen op data zijn gescheiden. 

Een belangrijke verbetering voor wat betreft deze twee punten kwam met het ontstaan van het object 
georiënteerd ontwerp. Op de eerste plaats werd het mogelijk om data en bewerkingen op diezelfde data te 
verenigen in één object. Dit betekent ook dat een object een volledig onafhankelijk ding is dat niet van 
buitenaf (door externe functies) bewerkt hoeft te worden. Op deze manier is het mogelijk om een object een 
eenvoudige "buitenkant" te geven (de interactie met andere objecten) waarbij de "binnenkant" aan het oog 
wordt onttrokken. Een object is geheel consistent, het doet specifieke bewerkingen op zijn eigen data, en 
heeft zo een eenvoudige interactie met andere delen van een programma waarmee het communiceert door 
het verstrekken van gegevens over zichzelf of het verwerken van wat het moet doen als gevolg van 
opdrachten van de buitenkant. Verschillende objectklassen kunnen zo eenvoudig worden gebruikt en 
uitgewisseld tussen bijvoorbeeld verschillende programmeurs. Alles wat een gebruiker van een dergelijk 
object moet weten is hoe het met dit object moet communiceren, waarbij de interne details binnen het object 
zelf zijn geregeld. 
Het probleem van het schrijven van programma's wordt op deze manier wat verlegd: niet meer het coderen 
van elk afzonderlijk onderdeel van een programma is de moeilijkheid maar veel meer het aan elkaar 
verbinden van programmaonderdelen (objecten). Het eerste proces staat toe om een applicatie te maken die 
van het begin af is geschreven volgens eigen inzicht, maar heeft als nadeel dat veel tijd gaat zitten in het 
schrijven van stukken code die allang eens geschreven zijn (en wellicht veel beter) door anderen of door de 
programmeur zelf in een eerder stadium. Als nadeel valt te noemen dat een stuk programmacode dat 
geschreven is voor gebruik door andere programma's zeer goed doordacht moet zijn wil het ook werkelijk 
zijn nut bewijzen. 

Een treffende vergelijking tussen de twee uitersten van deze twee programmeerprocessen is de volgende: 
het maken van een programma lijkt op het bouwen van een huis. In de eerste methode moet de bouwer 
telkens van de grond af aan beginnen: hij moet ergens de geschikte klei vandaan halen, hij moet zijn eigen 
stenen bakken, etc. Bij de tweede manier zijn van het begin af aan de eisen al veel hoger: er moet geen huis 
maar een compleet kantoorgebouw worden neergezet. Het grote verschil is nu dat de architect en de 
aannemer gebruik maken van leveranciers van diverse onderdelen: de steenbakkers, de metselaars, etc .. De 
taak is nu niet meer dit allemaal door middel van ambachtelijk handwerk te gaan oplossen, maar het 
coördineren van de verschillende werkzaamheden. In de eerste plaats de volgorde van de diverse 
werkzaamheden, maar belangrijker nog: overzicht hebben over het totale systeem van elementen en hun 
onderlinge relaties. De aannemer hoeft zich nu niet meer druk te maken over de verschillende onderdelen, 
want die worden uitbesteed. Een aannemer wordt een goede aannemer genoemd wanneer hij de 
verschillende onderdelen met elkaar weet te verenigen tot een groot functionerend geheel. Coördineren, 
analyseren, modificeren, samenbrengen en plannen zijn nu zijn eigenschappen en niet meer het bakken van 
stenen. 
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Het proces van het bouwen van een huis respectievelijk een kantoorgebouw is niet sneller geworden, want 
de eisen voor het bouwen van een kantoorgebouw zijn aanmerkelijk veel hoger. Maar op de manier waarop 
een individu er nog in slaagde een huis voor zichzelfte bouwen, zou het nooit mogelijk zijn geweest om de 
kantoren van nu te realiseren. 

3.2. Analyse 

3.2.1.1.Probleemdefinitie 

De eerste stap in het analyse proces is het opstellen van een probleemdefinitie. Een probleem definitie is een 
omschrijving in tekst van wat er gedaan moet worden en in sommige gevallen op welke manier. Een 
probleemdefinitie kan meer of minder gedetailleerd zijn afhankelijk van het onderwerp. Een 
probleemdefinitie van een administratief proces zal meer details hebben dan bijvoorbeeld een 
probleemdefinitie van een onderzoeksproject. Deze laatste zal waarschijnlijk een duidelijk omschreven doel 
hebben en weinig zeggen over de vraag 'hoe', de eerste zal waarschijnlijk meer de nadruk leggen op vragen 
als 'hoe' en 'wat', waarbij het doel in een aftwee regels beschreven kan zijn. 

3.2.1.2.0bject modellering 

Het doel van deze fase is het in kaart brengen van de statische relaties tussen klassen en de relaties tussen 
klassen onderling. 

3.2.1.2.1.Het identificeren van object klassen 

De eerste stap in het succesvol modelleren van een systeem is het vrijelijk beschouwen van mogelijke 
klassen hierin. Belangrijk in deze fase is nog niet uit te gaan van mogelijkheden en onmogelijkheden van 
dingen als programmeertaal, programmeertechnieken of -voorkeuren, maar te beginnen vanuit de 
werkelijke, fysieke wereld. In het resultaat van deze beschouwingen kan vervolgens geschrapt gaan worden 
wat niet van toepassing is, hierbij lettend op dubbele, overlappende en verborgen klassen. De klassen die 
hier in dit stadium worden ingevoerd zijn in geen geval definitief: in een later stadium kunnen extra klassen 
met implementatie- of ontwerpspecifieke taken en eigenschappen worden ingevoerd. Richtlijnen ten aanzien 
van het onderscheiden van geschikte en minder geschikte klassen: laat de klassen met de volgende 
eigenschappen -komen te vervallen: 
• dubbele (redundante) klassen: wanneer twee klassen dezelfde informatie bevatten, is er een klasse 

teveel gemodelleerd. Richtlijn is hier om de meest beschrijvende van de twee te behouden voor het 
vervolg van het modelleringsproces. 

• irrelevante klassen: klassen die niets met het probleem te maken hebben 
• vage klassen: iedere klasse moet specifiek zijn 
• kennierken (zie pagina 27): het kan verleidelijk zijn sommige eigenschappen van klassen te 

beschouwen als zelfstandige klassen. Bijvoorbeeld: in de klassen 'auto', is 'stuurwiel' een gerelateerde 
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klasse of een kenmerk hiervan? Wanneer het onatl1ankelijke bestaan van een eigenschap belangrijk is, 
maak het dan een klasse. 

• operaties: 'telefoongesprek' is een serie van opeenvolgende handelingen, werkend op objecten, maar 
zelf geen onafllankelijke klasse. 

3.2.1.2.2.Het identificeren van associaties 

De volgende stap die moet worden genomen in het analyseren van een systeem is het vaststellen van 
onderlinge relaties (associaties) tussen de verschillende hiervóór vastgestelde klassen. Een afllankelijkheid 
tussen twee of meer klassen is een associatie. Een referentie binnen een bepaalde klasse aan een andere 
klassen is een associatie, nooit een kenmerk. Voorbeeld: de klasse 'persoon' mag geen kenmerk 
'werkgever' hebben, (waarbij de klasse werkgever een gemodelleerde klasse is) maar bijvoorbeeld wel een 
associatie 'werkt voor'. De probleemdefinitie is een zeer goede basis voor het vinden van dergelijke 
relaties. Zoek in deze fase naar aanduidingen die uitspraken doen over wat een object met of voor een ander 
object doet. 

3.2.1.2.3.Het identificeren van kenmerken 

Het vinden van kenmerken van klassen is de volgende stap in het ontwikkelingsproces. Kenmerken zijn 
eigenschappen van individuele objecten zoals bijvoorbeeld naam, snelheid, kleur etc. Ze zijn eenvoudig te 
herkennen doordat bij het beschouwen van objecten over kenmerken wordt gedacht in constructies als 'de 
[eigenschap] van [object]'. Kenmerken worden zelden beschreven in de probleem definitie, maar worden 
afgeleid uit interne eigenschappen van de gedefinieerde klassen en worden gevonden met kennis over de 
werkelijke wereld en de applicatie omgeving. Kenmerken beïnvloeden zelden de onderliggende structuur 
van het probleem. Het vinden van kenmerken is een sterk iteratief proces: eerst worden de belangrijkste 
gedefinieerd, later worden minder kritische toegevoegd wanneer men verder in het ontwerpproces 
gevorderd is. 

3.2.1.2.4.Verfijning met behulp van overerving 

De volgende stap is het organiseren van klassen door middel van het principe van overerving. Overerving is 
een zeer belangrijk kenmerk van object georiënteerd ontwerp. Overerving kan worden toegevoegd in twee 
richtingen: een aantal klassen kunnen worden gegeneraliseerd in een overkoepelende klasse (superklasse), 
of een klasse kan worden gespecialiseerd in meerdere vormen met bijzondere kenmerken en/of methoden 
(sub-klassen). 
Specialisaties worden duidelijk bij het beschouwen van toevoegingen aan de omschrijving van een bepaalde 
klasse (bijvoorbeeld: recycled papier: een specialisatie van de klasse papier; bureaustoel analoog). 
Generalisaties worden duidelijk bij het beschouwen van overeenkomsten in onderlinge eigenschappenen/of 
gedrag. (bijvoorbeeld: auto en fiets zijn beide voertuigen; voertuig is hier dus een generalisatie van beide). 
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3.2.1.3.Dynamisch modelleren 

In sommige processen is deze stap erg belangrijk en in andere minder, afhankelijk van het systeem dat 
gemodelleerd wordt. Het dynamische model is een weergave van het tijdafhankelijke gedrag van het 
systeem. Wanneer een database gemodelleerd wordt, zal dit aspect van analyse niet altijd aan bod komen; 
wanneer het bijvoorbeeld een productielijn betreft, juist wel. 
Belangrijk is in deze ook het verschil tussen interactief gedrag en real time gedrag. In het eerste geval zal de 
correctheid van de opeenvolging van acties het succes van het model bepalen, in het tweede de exacte 
timing van de gebeurtenissen. 

In de UML notatie zijn er verschillende manieren om dynamische interactie tussen objecten onderling weer 
te geven die alle een bijzonder aspect van het gedrag weerspiegelen. 
Sequentie diagrammen en samenwerkingsdiagrammen laten dezelfde informatie zien op verschillende 
wijzen. Sequentie diagrammen geven de expliciete uitwisseling van boodschappen weer en zijn zeer 
geschikt voor real time interactie en complexe scenario's. Samenwerkingsdiagrammen zijn bijzonder 
geschikt voor het weergeven van onderlinge relaties tussen objecten en zijn zeer geschikt voor het inzicht in 
effecten van gebeurtenissen met betrekking tot een object. 
Hiernaast is nog het toestandsdiagram te noemen. In dit diagram wordt weergegeven welke toestanden een 
object doorloopt tijdens zijn bestaan als gevolg van externe impulsen en zijn eigen acties. 

De volgende wijzen van weergeven van interactie en tijdafhankelijkheden zijn beschikbaar: 
• Sequentie diagram (sequence diagram): geeft interactie tussen objecten in de tijd weer. Laat zien hoe 

objecten deelnemen in de interactie en hun levensduur, samen met de boodschappen die onderling 
worden uitgewisseld. 

{b - a < 1 sec.} 

{c-b<10sec.} 

The callis 
routed through 
the network. 

{d' - d< 5 sec.} 

At this point 
the parties 
can talk. 

I~J lexchangeJ 

lift receiver 
a 

b 
dial tone -

c 
dial digit , 
... 

d 

~ d' 
ringing tone 

stop tone 

Figuur 7: voorbeeld sequentiediagram 

1 receiver J 

phone rings ..., 

answer phone 

stop ringing ... 

• Samenwerkingsdiagram ( collaboration diagram): geeft ook de interactie tussen objecten maar niet in de 
tijd weer. Het geeft wel weer de onderlinge relaties tussen de objecten weer. 
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redisplayO- .---------, window 

·Controller 
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wire 
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(temp} 
«local»line 

t 1.1 .3. 1: add(self) 

conlenis (new} 

1.1'(i=1 .. n): drawSegment(i) 
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'L.,--.---.-....,..J1.1.3: display(window) -L.:::------l 

t 1.1.1a: rO := positionO t 1.1.1 b: r1 :=positionO 

Figuur 8: voorbeeld samenwerkingsdiagram 

• Toestandsdiagram (state diagram): van toepassing op een klasse, dus niet op relaties tussen klassen. 

lift 
receiver 
/gel dial tone 

callar 
hangs up 
/dis conneet 

Figuur 9: voorbeeld toestandsdiagram 

Timeout 

dol play message 

Busy 

dol play busy 
tone 

callee answers 
/enable speech 

Ringing 

o pay nngmg 
tone 

Het globale schema voor het opstellen van een toestandsdiagram en of een sequentiediagram is als volgt: 

1) Componeer een scenario voor de typische interacties 
2) Identificeer gebeurtenissen tussen objecten 
3) Ga het verloop van gebeurtenissen na 
4) Maak een toestandsdiagram, sequentie diagram en/ of samenwerkingsdiagram 

3.2.1.4.Functioneel modelleren 
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In het functionele modelligt de nadruk op hoe waarden worden bepaald zonder hierbij te letten op volgorde, 
beslissongstructuren of objecten structuur. In het functionele model wordt bepaald hoe waarden in het 
systeem afhangen van andere waarden. Dit brengt beschouwingen, schema's en diagrammen met zich mee 
die de inputs en outputs en de data stroom. Een belangrijk verschil tussen de oudere object georiënteerde 
methoden en de UML notatie is dat deze beschouwingen zijn opgenomen in beschouwingen die bij 
dynamisch modelleren aan de orde zijn gekomen. In het samenwerkingsdiagram is ruimte voor het 
aangeven van de data stroom. 
Dit is ook de fase in het ontwerpproces waar operaties gaan worden toegevoegd aan de klassen. Zoals eerder 
gezegd bestaan objecten in object georiënteerd ontwerp uit twee verschillende stukken: kenmerken en 
operaties. Tot nu toe is het ontwerp gericht geweest op het identificeren van kenmerken. Dit is een groot 
verschil met het procedureel gericht ontwerp. Het proces van het toevoegen van operaties is in principe 
oneindig en het is daarom vaak moeilijk om in een voortijdig stadium te bepalen wanneer de lijst- in ieder 
geval tijdelijk- compleet is. Operaties kunnen van toepassing zijn op: 
• kenmerken (zoals in de klasse "auto" een operatie gedefinieerd kan worden die het kenmerk "motor" 

"aan" of "uit" zet), 
• associaties (zoals in de klasse "auto" een operatie gedefinieerd kan worden die de associatie met de 

klasse "wiel" implementeert door het construeren of maken van deze klasse) 
• boodschappen of gebeurtenissen (zoals in de klasse "auto" een operatie gedefinieerd kan worden die de 

nodige acties onderneemt na het binnenkomen van de boodschap "stop") 
• functies of andere operaties (zoals in de klasse "auto" een operatie "benzinetoevoer vermeerderen" 

gedefinieerd kan worden die operaties als "vermeerder snelheid" en "vermeerder benzine verbruik per 
kilometer" aanroept. 

3.3. Systeem ontwikkeling 

Het systeem wordt in deze fase zo mogelijk opgesplitst in logische strategisch gekozen blokken, met 
differentiatie tussen verschillende subsystemen, hardware en software componenten en er wordt gekeken 
naar het overkoepelende concept dat het raamwerk zal gaan vormen voor meer gedetailleerd ontwerp. 
Tijdens de analyse fase werd gekeken naar wat er gedaan moet worden, in de systeem ontwerpfase wordt 
gekeken naar hoe het gedaan gaat worden. 
Systeem ontwerp is de eerste ontwerpfase waarin de wordt beslist over de manier van benadering van het 
probleem. Tijdens deze fase wordt de overkoepelende structuur bepaald. Systeem architectuur is de 
organisatie van het systeem in kleinere componenten: subsystemen. Deze architectuur wordt op zijn beurt 
dan weer de context voor meer detailleerde beslissingen in later fases. In deze fase worden de volgende 
keuzen gemaakt: 

• Bepalen van verschillende subsystemen. leder belangrijke component van een systeem is een 
subsysteem. Een subsysteem is geen object of een functie. In ieder subsysteem bevinden zich 
overeenkomstige aspecten, functionaliteit, dezelfde fysieke locatie of uitvoering op hetzelfde stuk 
hardware. Zoals bijvoorbeeld een ruimteschip diverse subsystemen heeft voor levensfuncties, navigatie 
en motorbesturing. 

• Bepalen van gezamenlijk bestaande objecten inherent aan het probleem. In de werkelijke wereld 
bestaan alle objecten gelijktijdig. Dit geldt niet voor de software implementatie van het model, 
bijvoorbeeld omdat er slechts één processor is die verschillende objecten moet onderhouden. In de 
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praktijk kunnen meerdere object geïmplementeerd worden op een processor wanneer de objecten niet 
tegelijkertijd actief zijn, of wanneer het rooster dat het tijdsverschil bepaalt zo fijn is dat het in de 
praktijk geen verschil uitmaakt. In deze stap wordt bepaald welke objecten tegelijkertijd moeten bestaan 
en welke elkaar uitsluiten. 

• Subsystemen toewijzen aan processors en taken. Gekeken wordt naar of en hoe subsystemen en taken 
verschillende processors nodig hebben en hoe dit hardwarematig wordt opgelost. 

• Kiezen van een manier van data opslag. Hier wordt bepaald welke manier van opslag van data 
gebruikt zal gaan worden gelet op de hoeveelheid data die maximaal per seconde nodig is, de 
hoeveelheid gegevens, en hoe lang gegevens bewaard moeten blijven. 

• Toegang bepalen voor globale bronnen. Het gebruik van bronnen door de verschillende subsystemen 
en taken zoals disk drives, CPU's en globale logische namen. 

• Het kiezen van besturingssoftware. Gewoonlijk zal een systeem geïmplementeerd worden op één 
besturingssysteem, maar dit is geen directe noodzakelijkheid. Er zijn verschillende manieren waarop de 
besturing van objecten kan gebeuren (via sequentiële procedures, sequentiële gebeurtenissen of 
concurrent). 

• Afbandelen van randcondities. De functionaliteit van een systeem is vooral gebaseerd op de 
dynamische evenwichtstoestand. Waar echter hierbij naar gekeken wordt zijn zaken als initialisatie, 
terminatie en foutenafuandeling. 

• Stellen van proces prioriteiten. Sommige eisen en wensen zijn tegenstrijdig. Hier stelt de ontwikkelaar 
prioriteiten zodat deze tegenstrijdigheden worden opgelost, soms ten koste van bepaalde functionaliteit. 

Vervolgens moet gekeken worden naar de aard van de systeem architectuur: welk soort raamwerk past het 
best bij de eisen van het systeem: nadruk op gebruikers interface, continue of batchgewijze (data-) 
verwerking. 

3.4. Object ontwikkeling 

In deze fase wordt geleidelijk overgegaan van systeemdomein concepten naar werkelijke computer 
concepten (ervan uitgaande dat de ontwikkeling gericht is op het ontwerpen van een computerapplicatie). 
Zaken als programmeertaal en -omgeving komen aan de orde. Klassen die een rol spelen in de 
implementatie (tijdelijke klassen, hulpklassen) worden ontworpen. Operaties die gedefinieerd zijn in de 
analysefase worden uitgewerkt tot algoritmen. Klassen, kenmerken en associaties worden uitgedrukt in 
datastructuren. 
De volgende stappen zijn te onderscheiden: 
• Het combineren van de modellen die tot dusver zijn gemaakt voor het verkrijgen van operaties op 

klassen. In de analysefase werden slechts enkele operaties gedefinieerd. Verdere uitwerking vindt hier 
plaats mede op basis van verkregen inzichten in object-, toestands- en dynamisch gedrag. 

• Het ontwerpen ~an algoritmen voor het implementeren van operaties. Preciezere definiëring van de 
werking van operaties. 

• Het optimaliseren van het ontwerp. Een meer geoptimaliseerde toegang tot data kan het systeem 
efficiënter maken. Nadeel kan zijn dat door het toevoegen van dubbele associaties het systeem 
ondoorzichtiger wordt. Bovendien is een zeer efficiënt ontwerp vaak slecht wat betreft hergebruik. Hier 
moet een balans gevonden worden. 

• De kassenstructuur veranderen door toevoegen van overerving. Waar mogelijk is het hier de taak 
van de ontwerper om de hoeveelheid overerving te vergroten door herschikking van klassen en het 
definiëren van abstracte klassen. 
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• Het typeren van associaties. Associaties zijn de 'lijm' van het object model aangezien het de 
verbindingen zijn tussen de objecten. In deze fase van het objectontwerp worden keuzen gemaakt 
aangaande de typen van associaties (afhankelijk van het soort: objecten in objecten of pointers naar 
objecten). 

• Het samenvoegen van klassen en associaties tot modules. Grote projecten hebben baat bij het 
structureren van code in kleinere pakketten. 

Object georiënteerd ontwerp is sterk iteratief: er is ruimte om tijdens het schrijven van de uiteindelijke 
software kenmerken, associaties, operaties en dergelijke extra toe te voegen. 
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4. Objectgeörienteerde analyse 
toegepast op een real time 
module 

Object georiënteerd ontwerp in Primacs 

en ontwerpmethode 
Primacs presentatie 

Het proces dat beschreven is in hoofdstuk 3 wordt hier toegepast op de ontwikkeling van de presentatie 
module binnen Primacs. Hoofdstuk 3 en 4 lopen dan ook parallel. 

4.1. Analyse van een real time Primacs presentatie module 

4.1.1. Probleemdefinitie 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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"Ontwerp een computerprogramma dat een zodanige structuur heeft, dat het geschikt is voor het op 
verschillende (inclusief toekomstige) wijzen weergeven van alle (inclusief toekomstige) binnen Primacs 
geldige datatypen. 
De applicatie moet real time data kunnen weergeven voor gebruik in een data-acquisitie omgeving . 
De applicatie moet kunnen reageren op het binnenkomen van nieuwe data- zowel nieuwe data aan het 
einde van een data set als het veranderen van reeds weergegeven data- door deze onmiddellijk weer te 
geven. 
Ook moet het mogelijk zijn om opgeslagen data van disk of uit het geheugen te kunnen gebruiken ten 
behoeve van data analyse achteraf. 
De gebruiker moet kunnen aangeven van welke dataset welke data moet worden weergegeven . 
Het applicatie object moet 'presentaties' kunnen openen . 
Presentaties zijn door de gebruiker gedefinieerde samenstelling van verschillende views . 
Presentaties moeten toepasbaar zijn op ieder dat~object. 
Een presentatie geeft 'views' weer. 
Een 'view' heeft instellingen (options: kleur, positie, dataset) die door de gebruiker te definiëren zijn . 
Een 'view' geeft een set data weer . 
Views moeten toepasbaar zijn op ieder dataobject 
Presentaties en views moeten onder een door de gebruiker te definiëren naam kunnen worden 
opgeslagen en gemakkelijk worden opgehaald. 
Het moet mogelijk zijn om actuele schermweergave te printen en in een voor het besturingssysteem 
globaal formaat (tijdelijk) op te slaan voor verder gebruik in andere applicaties. 
Binnen deze structuur, ontwerp een programma dat zich specialiseert in het weergeven van PSIGNALS 
dataobjecten (signaal data) in een 2-dimensionale plot-achtige weergave. 
De gebruiker moet snel de meest actuele data in beeld kunnen krijgen . 
Het moet flexibel zijn, gemakkelijker om uit te breiden en aan te passen, fouten correct afhandelen: het 
moet robuust en zeer stabiel zijn. 
Bovendien is er een aantal wensen: er moet zijn: gebruiksgemak, overzichtelijkheid, de gebruikers
interface moet voldoen aan de style-guide van Microsoft." 
Door middel van het meegeven van een command line bij het opstarten van het programma moeten 
initiële opties kunnen worden ingesteld: welke data(-sets), welke weergave(n). 
Binnen deze specialisatie van een plot-achtige weergave van PSIGNALS objecten geldt bovendien: 
De gebruiker moet kunnen in- en uitzoomen op de weergegeven plot. 
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4.1.2. Object modellering 

4.1.2.1.Het identificeren van object klassen 

In deze paragraafworden te gedefinieerde klassen in vet lettertype weergegeven. 

We hebben te maken met data in een database, en een applicatie: het programma dat gedraaid kan worden 
zodat data kan worden weergegeven. Deze applicatie wordt gedefinieerd als de klasse CDisplayApp. 

Onderdeel van de fysieke situatie is de omgeving waarbinnen de applicatie zal gaan draaien. Onderdeel van 
de bestaande fysieke situatie is in dit geval het bestaan van een structuur van gegevensopslag en -
verwerking. Impliciete voorwaarde in de probleemdefinitie is dat de applicatie ten minste te gebruiken moet 
zijn met de huidige Primacs omgeving. Dit betekent dat we te maken hebben met data die op een bepaalde 
manier is voorbewerkt, geordend, eigenschappen heeft en eventueel op een voorgedefinieerde wijze is 
opgeslagen. De Primacs data base is een speciale manier van ordenen en bewerken van data objecten; het 
meest algemene datatype is POBJECT. Deze klasse zal dus uiteindelijk in de klassenstructuur voorkomen. 

Er is aangegeven dat ook een gedeelte van de data moet kunnen worden weergegeven, zodat een klasse 
'data set' wordt gedefinieerd. 

De concepten 'view' en 'presentatie' zoals gebruikt binnen de oude versie van een plot applicatie worden 
overgenomen in de nieuwe presentatie applicatie. Uit de probleem definitie volgt dat er een object moet zijn 
dat 'presentatie' heet. Deze klasse is verantwoordelijk voor het bijhouden van welke objecten van klasse 
'view' er actief zijn. Deze laatste klasse zal informatie hebben, opslaan en bewerken over het weergeven: 
wat, waar, hoe, en eventueel specifieke zaken uitbesteden aan andere klassen. 

De klasse die zal omgaan met data van POBJECT wordt CDisplayDoc genoemd en de klasse die de data zal 
gaan weergeven in de 2-dimensionale weergave CPGraphView. Om de mogelijkheid voor uitbreiding weer 
te geven wordt een extra lege (nader in te vullen) klasse gedefinieerd: CPOtherView voor een willekeurige 
andere weergave. 
Voor het bijhouden van verschillende opties wat betreft de weergave wordt de klasse Options gedefinieerd. 

Tabel 2: overzicht klassen vanuit probleemdefinitie 

Klasse Functie 
CDisplayApp Applicatie object 
POBJECT Primacs database object 
Presentatie Presentatie object 
View View object 
CDisplayDoc Document Object voor POBJECT 
CPGraphView 2D plot weergave object 
CPOtherView Object voor ander, nieuw weergavetype 
Options. Object met opties en insteil in gen voor 

weergave 
DataSet Administreert gedeelten van data 
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Andere mogelijke klassen: 
• GUl (graphical user interface: GUl; grafische gebruikers interface): (voor het communiceren met de 

gebruiker), 
• kleuren (voor het organiseren en bijhouden van kleurinstellingen van zaken op het scherm), 
• besturingssysteem (de onderliggende programmabesturing). 

Echter omdat een van de voorwaarden is dat de applicatie binnen het besturingssysteem Windows zal gaan 
draaien, is het niet meer erg zinvol om apart de klassen besturingssysteem en de klasse GUl te definiëren. 
De eerste klasse ligt reeds vast en kan worden gebruikt als platform de applicatie. Binnen dit 
besturingssysteem zijn uitgebreide mogelijkheden om te communiceren met de gebruiker door middel van 
de binnen dit besturingssysteem ingestelde dialoog klassen (zie hoofdstuk 4.3.6). Deze zullen in de 
implementatiefase worden uitgewerkt. Gegevens over kleuren kunnen worden vervat in de klasse Options. 

Samenvattend: 

Options 

1 POBJECT 
(from Primacs) 

View DataSet 

CPOtherView 

Figuur 10: gekozen klassen (notatie: UML) 

'CDisplay 
Doe 

4.1.2.2.Het identificeren van associaties 

In de probleemdefinitie zijn de volgende frases te lezen: 

"Een presentatie geeft 'views' weer" (associatie). 
"Een 'view' heeft instellingen" (associatie). 
"Een 'view' geeft een set data weer (associatie). 

CPGraph 
View 

Dergelijke uitspraken duiden op associaties. Verder zijn afte leiden: 

• Een view houdt de boekhouding van de gekozen opties (Options) bij 
• Een view houdt de boekhouding van de dataset bij 
• Een view heeft informatie over de presentatie 

CDisplayApp 

• De documentklasse (CDisplayDoc) klasse benadert een POBJECT voor data 
• De CPGraphView/CPOtherView klasse geeft data uit de CDisplayDoc klasse weer. 
26 
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• Een CDisplayApp applicatieobject opent de presentatie 

Een dubbele (redundante) associatie zou zijn: een view geeft data uit de Primacs database objecten klasse 
weer. Een view heeft namelijk een associatie met het document object, dat op zijn beurt weer een associatie 
heeft met de Primacs database objecten. 

Zie de volgende figuur voor de grafische interpretatie van het bovenstaande. Het type associatie wordt hier 
nog niet weergegeven. 

, POBJECT 

(from Primacs) 

~en adert 
opent 

'• CDisplay 
Doe < 

haalt data op 
CPGraph 

View 

geeft weer L > Presentatie 

haalt data op geeft weer 
. "7 ", 

geeft weer 

~ ·,, 
'· 
'~ 

CPOtherView View 

houdtbij houdtbij 

L- v ., 
Options I DataSet , 

! 

Figuur 11: associaties 

4.1.2.3.Het identificeren van kenmerken 

Van een aantal klassen is direct een aantal bruikbare kenmerken aan te geven: 

Presentatie 
• iWinNum: aantal views 
• name: naam van de presentatie 

View 
• name: naam van de view 
• options: naam van het geassocieerde options object 
• dataset: naam van het geassocieerde dataset object 
• x,y,cx,cy: window maten 
• WindowStyle: window stijl 

CDisplayApp i 
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DataSet 
• amount: aantal dataverzamelingen 
• DataNameArray: rij van namen van dataverzameling (bijvoorbeeld een signaal) 

CDisplayDoc 
• m_arColor: matrix met gegevens over de kleuren van de weergegeven signalen 

CPGraphView 
• m_dFirstX: de eerste in beeld zijnde x/t waarde 
• m_IBufferSize: lengte van data buffer 
• m_IDiv: de verhouding totale data/ in beeld gebrachte data 
• num el: aantal elementen 
• num_sel: aantal geselecteerde signalen 
• num_sig: aantal signalen 
• m_dSample: signaal sampletijd 
• m_dStart: eerste in beeld zijnde sample 
• m_dStartSample: de tijd van de eerste sample 
• m_AxisAnnotation: de manier van weergeven van tijdbalk 
• m _ strCurrentPres: actuele presentatie 
• m_strCurrentOptions: actuele options 
• m_strCurrentSignaiSet: actuele dataset (hier: signalen) 
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POBJECT 

(from Primaes) 

CDisplay 
Doe 

~m_arColor 

CPGraphView 

óm_dFirstx: double 
bm_IBufferSize : long 

.!ibm_strCurrentPres 
óm_dSample : double 
óm_dStartSample: double 
bm_AxisAnnotation : long 1 
b"um_el : int ! 

bnum_sel : int , 
bnum_sig : int 
bm_dStart : double 
<>m_fDiv: float 

~m_strCurrentSignaiSet 
~m_strCurrentOptions 

CPOtherView 

Figuur 12: klassen met kenmerken 

4.1.2.4.Verfijning met behulp van overerving 

Options 
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I Presentatie I 
~num_vars 
.!ibiWinNum 
,~name 

View 

.;,name 
~options 
~dataset 

~ 
~y 
~ex 
~cy 
~WindowStyle 

1 

DataSet 

~amount 
~DataNameArray. 

CDisplayApp : 

Voor eenvormigheid binnen Primacs is besloten om generieke op MFC2 gebaseerde klassen te introduceren 
waarvan andere Primacs applicaties kunnen worden afgeleid. Dit zal ook het geval zijn binnen de 
presentatie applicatie aangezien ook deze gebruik zal maken van MFC. De generieke klasse voor applicaties 
heet CPrimacsApp en CDisplayApp is hiervan afgeleid. In de basisklasse CPrimacsApp worden zaken 
geregeld die verband houden met initialiseren en afsluiten van de verbinding met andere onderdelen van 
Primacs en het verwerken van door Primacs gegenereerde boodschappen. Aangezien dit voor alle 
toekomstige P_rimacs applicatie geldt en dit bovendien overal op dezelfde wijze moet gebeuren, is 
CPrimacsApp ontworpen. Zie appendix F voor details. 

2 Zie hoofdstuk 4.3.3, [LUC96] en ook [BRAIN95]. 
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POBJECT ' 

'(trom Primacs)< 
CPrimacsDoc 

CDisplay' 
Doe 

CPrimacsView 

\ 
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CPrimacsApp 

' Presentatie 
\ 

\ CDisplayApp I 

XXX 
(trom Primacs) 

PSIGNALS 

(from Primacs) 

CPGraph 
View View ; 

\ 
DataSet 

' Options : 

SignaiSet 

I 

,..----------~----
1 

PSIGNALS 

I 

,..----------1-------------~--------------
1 Data type I 1 
I I 

Weergave : 
OtherView 2-D View 

~---------~-------------L--------------
Figuur 13: verfijning van structuur door overerving en associaties 

Voor de verbinding met de data is het CPrimacsDoc object gereserveerd. Dit object zal tot doel hebben de 
verbinding te zijn met het dataobject ten behoeve van het object dat het weergeven van deze data tot doel 
heeft. Deze klasse heeft standaard een pointer naar een POBJECT object. Hiervan wordt gebruik gemaakt 
door de rest van de toepassing. Aangezien deze pointer van het zeer generieke type POBJECT is zal nog wel 
de datatype klasse nader moeten worden gespecificeerd wil deze pointer bruikbaar zijn. Van deze klasse 
wordt CDisplayDoc afgeleid in de toepassing die hier wordt ontworpen. 

Voorts is het nodig dat er klassen worden gedefinieerd voor weergave van de verschillende datatypen. De 
klasse CPrimacsView wordt geconstrueerd om als basisklasse te dienen voor de verschillende typen 
weergaven. Deze klasse zal tot doel hebben het weergeven van data mogelijk te maken. Hiervan wordt ook 
CPGraphView (de 2-dimensionale weergave) afgeleid. 
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De nieuwe klasse signaal set is een specialisatie van de klasse dataset. Het zijn beide verzamelingen van 
data binnen een Primacs database object, maar de klasse "signaal set" is slechts van toepassing op een 
datatype dat signalen bevat. Het beschouwt data behorend bij een signaal als een set van data. 

Ook kan hier aangegeven worden dat gebruik gemaakt zal gaan worden van afgeleide klassen van 
POBJECT, zoals PSIGNALS en PMATRIX. De eerste klasse is hier aangegeven, maar is uit te breiden naar 
de andere Primacs database klassen. 

Specialisaties en hergebruik 

Een belangrijk voordeel van het object georiënteerd ontwerp en het gebruik maken van overerving is hier 
dat de noodzakelijkheid van het volledig invullen van de datatype-presentatietype matrix (zie tabel 1) met 
allemaal verschillende applicaties met grote hoeveelheden overlappende broncode niet meer nodig is. Het is 
uiteraard nog wel steeds nodig om voor iedere combinatie datatype-presentatietype een (overigens zeer 
beperkte) klasse te definiëren. 

Dit leidt tot de introductie van jpecialisaties van de CPGraphView klasse. Omdat het op het niveau van de 
klasse CPGraphView niet bekend is welke database klasse zal worden weergegeven, is het nodig 
eenvoudige afgeleide klassen te maken die zorg dragen voor het behandelen van de juiste datatypen. 

Gebruik makend van de pointer naar een POBJECT object in CPrimacsDoc wordt de data op de juiste 
manier benaderd. Een PSIGNALS object heeft specifieke kenmerken die moeten worden weergegeven en 
een PMatrix object heeft andere. De consequentie is dat van CPGraphView afgeleide klassen zullen worden 
gebruikt voor de uiteindelijke weergave, maar dat tegelijkertijd deze klassen zeer beperkt zullen blijven 
omdat hier slechts enkele operaties zullen worden geïmplementeerd die betrekking hebben op het ophalen 
van voor dat datatype specifieke kenmerken. Door gebruik te maken van overerving hoeft de algemene code 
voor het weergeven van data op een bepaalde manier slecht een keer te worden geschreven. 
CPSIGNALSGraphView (het weergeven van PSIGNALS data objecten in een 2-D grafiek), en de 
hulpklasse ter verduidelijking van de uitbreidbaarheid van de kassenstructuur CPXXXGraphView (voor 
het weergeven van een ander data object (PMATRIX etc.) in een 2-D grafiek) zijn afgeleid van 
CPGraphView. In CPGraphView zit dus de code voor het genereren van een 2-D weergave. De enige 
functionaliteit die is overgebleven in de conversieklassen CPSIGNALSGraphView en CPXXXGraphView 
is het beschikbaar maken van data voor een bepaalde view. Zie 

Figuur 16 voor de verhouding van de hoeveelheid code in de betrokken klassen. 

Voorbeeld 
In bijvoorbeeld de klasse CPSIGNALSGraphView bevindt zich een functie GetDataValue, die op de juiste 
manier een PSIGNALS object benadert voor het ophalen van een datapunt Deze functie bestaat ook in 
bijvoorbeeld CPMATRIXGraphView, maar zal daar anders geïmplementeerd zijn. Ondertussen is het 
mogelijk om in de klasse CPGraphView een functie te schrijven die, gebruik makend van de functie 
GetDataValue datapunten ophaalt en op het scherm tekent. Op deze manier is het mogelijk geworden om de 
code die te maken heeft met het tekenen op het scherm volledig te hergebruiken. 

In pseudo code: 
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CPSIGNALSGraph View: 
GetDataValue 

y = pSignals.Get(signal, time) 

CP MA TRIXGraph View: 
GeiData Value 

y = pMatrix.Get(column,row) 

CPGraph View: 
Plot(xO,GetDataValue(3,xO)) 

Andere operaties die op deze plek geïmplementeerd moeten worden zijn operaties die specifieke zaken van 
dataobjecten behandelen (bijvoorbeeld GelDatainfo te noemen). Er zullen verschillende versies van deze 
operatie bestaan in de verschillende klassen zodat voor ieder dataobject de specifieke kenmerken kunnen 
worden opgehaald. 

Ter illustratie van de uitbreidbaarheid van de klassenstructuur is de klasse CPOtherView, net als 
CPGraphView afgeleid van CPrimacsView aangegeven. Deze klasse implementeert een andere manier van 
weergeven. Voor het weergeven van een PSIGNALS object op deze alternatieve manier is dus de van 
CPOtherView afgeleide klasse CPSIGNALSOtherView nodig, en voor het weergeven van een willekeurige 
ander datatype (aangeduid met 'XXX') CPXXXOtherView. Ter illustratie zijn deze klassen net als in tabel 
I in een matrix gezet in figuur 13. 

4.1.3. Dynamisch modelleren 

Het dynamische gedrag dat moet worden gemodelleerd is gerelateerd aan de boodschappen die voorkomen 
als gevolg van het veranderen van de dataset. Dit kunnen verschillende boodschappen zijn: 
• de bestaande dataset is veranderd 
• er is een aantal punten aan het eind van de dRtaset bijgekomen 
• er is een waarde in de dataset veranderd 

Scenario 

Er komt een boodschap binnen 
Er wordt gekeken welk soort boodschap het is 
De veranderde of bijgekomen data wordt gelezen 
De weergave wordt, afhankelijk van de veranderde data en data die op dat moment in beeld is opnieuw op 
het scherm gezet. 

Toegepast op objecten en hun relaties 
Er is een (extern applicatie) object dat zorgt voor het bijwerken van het data object: hulpklasse "generator". 
Er is het data object dat wordt bijgewerkt door de generator. 
Er is het document object dat een pointer naar het data object heeft. 
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Er is het view object dat (gedeelten van) de data leest en weergeeft .. 

Verloop van gebeurtenissen 
I. De generator werkt data bij in het data object. 
2. Het data object stuurt een boodschap dat het veranderd is naar het applicatie object. 
3. Het applicatie object geeft vervolgens zijn bijbehorende document klasse de boodschap op welke 

manier data veranderd is 
4. Het document object geeft het view object de opdracht om bepaalde data (afuankelijk van de boodschap 

van het applicatie object) op te halen. 
5. De betreffende data wordt opgehaald. 

Dit levert de volgende diagrammen: 

: DataObject 

< 

< 

:Document 

1: AddData(x,y) 

2: OnPrimacsMessage () 

I 

3: lsUpdated ( ) 

< 
4: OnUpdate () 

>:': 
' 

5: GetSample(x,y) 

Figuur 14: Sequentie diagram 

: Application :Generator 

> 
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:Generator 

0 

1t,AddData(x,y) 
V 

: DataObject · 

2: OnPrimacsMessage ( ) 

V 0 
"' ~ 

5: GetSample(x,y) 

: Application 

3: lsUpdated ( ) 

> :Document 

4: OnUpdate ( ) 

> 

Figuur 15: samenwerkingsdiagram (collaboration diagram) 
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Een belangrijk probleem dat is opgelost met betrekking tot het actueel houden van de weergegeven data is 
een probleem dat te maken heeft met de snelheid van het systeem in real time. De situatie voorheen was dat 
iedere keer wanneer data veranderde het gevolg was dat een boodschap gestuurd werd zonder vermelding 
van tijd of volgnummer. Het was dus niet mogelijk voor de applicatie die het veranderende dataobject tekent 
om te zien hoe actueel de boodschap was die op dat moment verwerkt werd. Dit betekende dat iedere 
boodschap verwerkt moest worden, hetgeen voor snel veranderende datasets kon betekenen dat degelijke 
boodschappen elkaar sneller opvolgden dan dat het tekenende systeem kon bijhouden. 

Om dit te voorkomen is een wijziging ingevoerd in de manier waarop Primacs boodschappen stuurt die te 
maken hebben met het veranderen van datasets. Nu wordt met het versturen van de boodschap een 
volgnummer als parameter meegegeven. Tegelijkertijd wordt in het database object hetzelfde volgnummer 
opgeslagen. Het is dus nu mogelijk om vanuit het object dat data gaat tekenen aan het dataobject te vragen 
of de te verwerken boodschap de meest actuele is, zodat er besloten kan worden om boodschappen die 
betrekking hebben op dezelfde dataset maar die ouder zijn dan de meest actuele niet te laten volgen door 
een tekenactie. Alle meest actuele data wordt uiteindelijk getekend. Het kan echter voorkomen dat 
tussenliggende stadia niet worden weergegeven. 

Een andere voor de hand liggende oplossing was geweest dit stuk logica in de CPrimacsDoc klasse op te 
lossen. Dit zou echter betekenen dat vergelijkbare logica in andere bestaande en toekomstige applicaties die 
communiceren met datasets en boodschappen afhandelen zou moeten worden geïmplementeerd, terwijl nu 
gegarandeerd is dat de afhandeling uniform is voor alle Primacs toepassingen. 
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4.1.4. Functioneel modelleren 

In deze fase wordt de nadruk gelegd op het definiëren van geschikte operaties voor de verschillende klassen. 
Zoals opgemerkt in de theoretische beschouwing over deze fase van het ontwikkelingsproces is het aantal 
operaties in principe onuitputtelijk. Daarom is het nodig de hier beschouwde operaties te beperken tot die 
operaties die af te leiden zijn uit de probleem definitie in combinatie met de gevormde associaties en 
kenmerken. Soms zijn operaties niet zo strikt naar functionaliteit gescheiden worden: een operatie kan 
worden veroorzaakt door een boodschap en vervolgens bewerkingen op kenmerken doen. 

Enkele typische voorbeelden worden hier kort toegelicht. Voor bespreking van op detailniveau zie 
appendices D, Een F. 

Operaties naar kenmerken: 
CDisplayDoc: 
• GetColor (werkend met m_arColor) 

Operaties naar associaties: 
CPrimacsDoc: 
• IsUpdated (controleren of het geassocieerde dataobject veranderd is) 
CPrimacs View: 
• GetDocument (associatie met de document klasse) 
CPGraph View: 
• Get/StorePresentation (associatie met het presentatie object) 

Operaties naar boodschappen of gebeurtenissen: 
CPGraph View: 
• OnDraw (wordt ontvangen als opnieuw getekend moet worden) 
• OnSize (wordt ontvangen als het venster van grootte verandert) 
CPriacsApp: 
• OnPrimacsMessage (punt van binnenkomst in de applicatie van een boodschap van het Primacs 

systeem) 

Operaties naar functies of andere operaties: 
CPrimacsDoc: 
• SetPathName (verkrijgt het directory pad van het actuele database object) 
CPrimacsApp: 
• Init/Exit//Instance/Primacs (initialisaties voor de applicatie) 
CPGraph View: 
• CalcScroliPos (berekent de positie van de schuitbalk) 
• CalcColor (retourneert de kleur van een signaal in de grafiek) 
• CopyData, GetDatalnfo en GetDataValue zijn virtueel binnen de klasse CPGraphView en worden 

geïmplementeerd binnen de hiervan afgeleide klassen zoals aangegeven in CPSIGNALSGraphView. 
Deze operaties halen specifieke gegevens op van het type data object. 
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N.B.: merk op dat het aantal operaties in de van CPGraphView afgeleide klassen drastisch veel 
kleiner is dan het aantal in CPGraphView zelf. 
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Figuur 16: identificatie van operaties 
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4.2. Systeem ontwikkeling 

In deze fase wordt sterk de nadruk gelegd op hoe het systeem zal gaan werken met welke fysieke 
eigenschappen, welke data-infrastructuur en welke soft- en hardware omgeving. Echter, in de probleem 
definitie worden hierover al uitspraken gedaan met als redenen die te maken hebben met compatibiliteit. 
Veel zaken staan à priori al vast als het gaat om de omgeving. Daarom is deze fase in dit geval eerder een 
inventarisatie dan een oriëntatie. 

4.2.1. Bepalen van verschillende subsystemen. 

Allereerst is een overzicht van het totale systeem noodzakelijk. De applicatie die hier ontworpen wordt heeft 
een plaats binnen een groter systeem en is als zodanig zelf een subsysteem. 

systeem I 
database I 

I applicaties I 

Figuur 17: (sub-) systemen 

L I presentatie module I 
I data-acquisitie I 
I (oud: list, plot..) I 

4.2.2. Bepalen van gezamenlijk bestaande objecten inherent aan het probleem. 
Bij het volledig operationeel zijn van het systeem kunnen tegelijkertijd alle bovenstaande subsystemen 
actief zijn. 
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4.2.3. Subsystemen toewijzen aan processors en taken. 
Uit de probleemdefinitie kan worden afgeleid dat het systeem moet kunnen draaien op een enkele personal 
computer met een enkele processor onder het besturingssysteem Windows 95 of Windows NT omdat de te 
ontwerpen applicatie compatibel moet zijn met het bestaande Primacs systeem. 

4.2.4. Kiezen van een manier van data-opslag 
Ook deze keuze ligt reeds vast vanwege het feit dat Primacs als basis voor de data opslag een database 
structuur heeft die opgeslagen wordt op een harde schijf. 

4.2.5. Toegang bepalen voor globale bronnen. 
Uit 4.2.3 is af te leiden dat de toegang tot globale hardware bronnen zal gaan via het Windows 
besturingssysteem. Binnen Primacs bestaat een systeem van logische naamgeving van parameters 
(boodschappen, database toegangskenmerken). Hieraan zal moet worden geconfirmeerd. 

4.2.6. Het kiezen van besturingssoftware. 
In 4.2.3 is aangegeven waarom Windows als besturingssoftware gekozen. Een andere overweging is dat dit 
besturingssysteem zeer veel gebruikt wordt zodat het systeem geschikt is - en waarschijnlijk zal blijven -
voor gebruik op veel plaatsen. 
Een ander voordeel is dat de procesbesturing zal gaan via gebeurtenis gestuurde (event driven) 
boodschappen en dus zeer geschikt is voor real time toepassingen en voor het (in ieder geval schijnbaar) 
simultaan verwerken van gegevens en boodschappen. 

4.2. 7. Afhandelen van randcondities. 
Initialisatie: in de probleemdefinitie is aangegeven dat het mogelijk moet zijn om een command line mee te 
geven aan de applicatie met daarin informatie over de te starten presentatie, weergave en database object. Er 
moet altijd een presentatie zijn, er kan niet een dataobject worden weergegeven zonder de definitie van een 
presentatie. Dit betekent dat er minstens één presentatie moet zijn die gekozen wordt wanneer om welke 
reden dan ook geen presentatie wordt gespecificeerd. Aangezien een presentatie gebruik maakt van andere 
klassen (view, en die weer van: lay-out, presentatie, dataset) zullen ook van deze klassen standaard objecten 
beschikbaar moeten zijn. 
Voor het beschikbaar zijn van de database structuur wordt de operatie lnitPrimacs toegevoegd aan 
CDisplay App. 

Terminatie: bij het afsluiten van het systeem moeten geen database objecten geopend blijven. Eventueel 
kan de gebruiker gevraagd worden of, wanneer deze instellingen heeft veranderd, deze op te slaan. 
ExitPrimacs is toegevoegd in de destructor van CDisplayApp. 

Fouten atbandeling: Aangezien de applicatie binnen een omgeving zal draaien waarin snel en robuust data 
wordt bekeken is het voorkomen van fouten en correct afhandelen van fout conditie zeer belangrijk. Wat 
betreft het database subsysteem wordt dit stuk reeds geïmplementeerd door Primacs. Aangezien het systeem 
moet kunnen draaien in een real time data-acquisitie omgeving moeten terminale fouten (waarbij het 
systeem niet verder kan draaien) worden uitgesloten. Dit betekent onder meer dat een gebruiker het systeem 
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met alle typen data en alle typen weergaven moet kunnen opstarten, waarbij het systeem zelf de logica heeft 
om, vóórdat een poging wordt gedaan om deze weergave te genereren, dit te controleren op 
onmogelijkheden én zelf moet komen met een of meer andere suggesties. 

4.2.8. Stellen van proces prioriteiten. 
Het verwerken van nieuwe binnenkomende of veranderende data heeft prioriteit boven het weergeven van 
data. Dit is het gevolg van het feit dat de data die wordt verzameld zo correct mogelijk moet zijn. Dit 
betekent dat tijdens het verwerken en/ of verzamelen van veel data de processor voornamelijk bezig zal zijn 
met deze verwerkingstaak. Het weergeven op het scherm komt op de tweede plaats. Er moet dus een 
systeem zijn dat kan besluiten om tussenliggende stadia van de data niet weer te geven, maar uiteraard wel 
de alsnog beschikbare tijd gebruikt voor interactie met de gebruiker. 

4.2.9. Architectuur 

Vanuit de probleemdefinitie is het duidelijk dat de presentatie applicatie in twee belangrijk verschillende 
situaties bruikbaar moet zijn: 
• een omgeving waar real time data-acquisitie wordt gedaan en de nadruk dus ligt op het zo snel mogelijk 

verwerken en in beeld brengen van data, 
• een omgeving waarin off-line gewerkt wordt en de nadruk ligt op accumatheid van de weergegeven 

data, de export mogelijkheden (printen, uitvoeren naar andere formaten), de mogelijkheden om snel 
gedeelten van een dataset in beeld te kunnen brengen. 

Dit betekent dat het systeem twee toestanden kent: één waarbij binnenkomende data wordt verwerkt, en één 
waarbij dit niet het geval is. De functionaliteit van de gebruikersinterface mag echter niet verloren gaan 
tijdens data-acquisitie. 
De uitdaging is dus om de gebruikersinterface niet de bottle-neck te laten worden tijdens data-acquisitie, en 
om niet het verwerken van data de oorzaak ervan te zijn dat het systeem niet meer toekomt aan het 
gebruikersinterface gedeelte. 

De programmeertaal waarin de applicatie geschreven gaat worden is tegenwoordig voor een groot gedeelte 
een kwestie van smaak aangezien alle moderne programmeertalen (ten minste voor een gedeelte) object 
georiënteerd zijn. Gekozen is hier voor de omgeving Visual C++ vanwege twee zaken: ten eerste vanwege 
compatibiliteit met de programmatuur die is gebruikt voor het schrijven van de rest van Primacs en ten 
tweede vanwege de klassenbibliotheek die zich standaard bij deze omgeving bevindt, waardoor het 
programmeren van het uiterlijk van de applicatie tot een minimum beperkt kan worden aangezien 
aanwezige klassen zorg dragen voor het standaard (Microsoft) uiterlijk. 

4.3. Obje.ct ontwikkeling 

4.3.1. Het ontwerpen van algoritmen voor het implementeren van operaties 
Dit is een punt in het ontwerpproces dat bijzonder bewerkelijk is. Het komt ook al zeer dicht in de buurt van 
het uiteindelijke schrijven van de broncode en veel van dit werk wordt gedaan tijdens het schrijven van het 
programma. Omdat veel van de ontworpen algoritmen zijn geschreven ten behoeve van het weergeven van 
data op de juiste manier voert het te ver om hier te diep op in te gaan. 
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Een kort overzicht: 
het berekenen van unieke kleuren voor ieder signaal 
het berekenen van de grootte en positie van de schuitbalk 
het bereken van de linker- rechter- boven- en ondergrenzen van weergegeven data gebaseerd op muis 
posities en zoomfactoren 
het berekenen van de tijdschaal langs de as op basis van sampletijd en starttijd 
het berekenen van absolute en relatieve vensterposities 

4.3.2. Het optimaliseren van het ontwerp 

Tijdens de overgang van de analysefase werd het duidelijk dat de naamgeving van de klassen hier en daar 
wat verfijning behoefde. 
Voor de gebruikers interface is besloten om nieuwe klassen te maken die afgeleid zijn van de klasse 
CDialog die zich bevindt in de klassenbibliotheek van Microsoft (MFC: Microsoft Foundation Class). Deze 
afgeleide klassen zijn volledig aan te passen aan de mogelijke wensen met betrekking tot het informatie 
uitwisselen met de gebruiker. Voorbeelden zijn CChangeView die zich geheel richt op het inrichten van de 
belangrijkste instellingen voor de plotweergave. 

4.3.3. De kassenstructuur aanpassen om overerving te bevorderen 

Beschouwen van klassenstructuur en ontwerpspecificaties levert een aantal suggesties. Binnen MFC wordt 
gebruik gemaakt van het document-view concept. 
In dit concept is er een klasse (CDocument) die tot taak heeft operaties te doen op documenten, en een 
klasse die tot taak heeft om zaken op het scherm weer te geven. De verbinding van de MFC CView klasse 
met de MFC CDocument klasse is de pointer pDoc in deCView klasse waarmee data benaderd kan worden 
zodat deze getekend kan worden door de CView klasse. 

CView 

-.GetDocument( ) 

1 

•onoraw() 

Figuur 18: document-view associatie 

CDocument 
pDoc ~~Data 

•GetData() 

Het document-view concept van de gekozen programmeeromgeving en de eis om een overerfbare klassen 
structuur te implementeren suggereert dat de view- en documentklasse van de applicatie generieke klassen 
moeten zijn. Er moet een klasse CPrimacsView (afgeleid van CView) zijn waarvan op zijn beurt de klasse 
CPGraphView is afgeleid waarin een 2-dimensionale plotweergave wordt geïmplementeerd en waarvan op 
hun beurt andere view klassen met andere implementaties kunnen worden afgeleid. Hetzelfde geldt voor de 
CDocument klasse: hier wordt een generieke CPrimacsDoc klasse geïmplementeerd waarvan CPraphDoc 
wordt afgeleid, met de mogelijkheid om van CPrimacsDoc ook weer andere document klassen af te leiden 
met andere eigenschappen. 
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Hetzelfde geldt voor de applicatieklasse uit MFC CWinApp die zaken rondom het beheer en organisatie 
van de applicatie regelt. Van deze klasse en van de klasse PSYSTEM (de basisklasse voor Primacs 
systeemfuncties) wordt de klasse CPrimacsApp afgeleid. 

Uit de probleemdefinitie volgt de eis dat het systeem gemakkelijk moet zijn uit te breiden met andere 
weergave- en objecttypes, en dat het systeem niet statisch mag zijn, maar dat het juist mogelijk moet zijn 
om dynamisch objecten te laden. Het document-view concept van Microsoft is hier niet op berekend. Het 
creëert document klassen aan de hand van document templates (blauwdrukken) die tijdens het compileren 
reeds bekend moeten zijn bovendien in alle combinaties (zie Tabel 1). Vandaar dat besloten is om het 
genereren van deze templates zelf te implementeren in de klasse "CPrimacsDocTemplate", afgeleid van de 
MFC klasse "CMultiDocTemplate" zodat ieder database object zelf een standaard presentatie heeft en de 
applicatie dit aan het object kan vragen, waarna de template run-time wordt aangemaakt volledig 
afuankelijk van het type database object en het type presentatie. Hiervoor is wel nodig dat ten minste een 
kenmerk wordt toegevoegd aan de basisklasse van alle database objecten POBJECT, namelijk de naam van 
een standaard presentatie. Bij het laden van het database object wordt het template object geconstrueerd, 
waarna dit vervolgens gebruikt wordt wanneer een nieuwe view moet worden aangemaakt. 

Een belangrijke implementatiekwestie komt hier ter sprake: het programmeren van het tekenen van een plot 
op het scherm is vrij veel werk, en heeft relatief weinig te maken met de structuur en logica van het 
systeem. Bovendien is het zo dat de programmatuur voor dit stuk van een weergave applicatie (namelijk het 
plotten op het scherm op zich) rijkelijk voorhanden is. Een groot voordeel van het object georiënteerd 
ontwerpen is dat het mogelijk is om software van anderen eenvoudig in te passen is in de eigen applicatie. 
Enig onderzoek wees uit dat een product "Oiectra Chart" (kortweg: "Oiectra") geheten de taken van het 2-
dimensionaal plotten van data zeer goed aankan en dat het bovendien voldoet aan de eisen die gesteld zijn 
aan inpassen binnen de applicatie. Vandaar dat het uiteindelijke tekenen van een plot op het scherm is 
uitbesteed aan de bijbehorende klasse "Chart2D", die gekoppeld is aan de CPGraphView klasse. De 
CPGraphView klasse beheert zaken die gerelateerd zijn met welk deel van de data er moet worden 
weergegeven en op welke manier, het scrollen, zoomen, verversen van het scherm en besteedt het 
uiteindelijke tekenen ervan uit aan de Chart2D klasse. 

Voor het resultaat van het gebruik maken van de Chart2D klassen en de MFC klassen (zie Figuur 19). 
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Figuur 19: kassenstructuur met gebruikmaking van MFC en Olectra 

4.3.4. Het typeren van associaties 

! CWnd ! 
l(from MFC) i 

! J 
I\ 

\ 

,CWinApp 

i(trom MFC) 

I 
~-
!' 

PSYSTEM 

j(trom Primacs); 
I I 
I I 

\ 
\ 

' CChart2D i cPrimae i 
sApp i 

1 
,CPGraph 1 

j View : 

\ 

CPXXXGraphView 

I

' CDisplay I 
App I 

I 

CPSIGNALSGraphView 

Besloten is om de verschillende objecten zeer los aan elkaar te koppelen om optimale flexibiliteit te kunnen 
garanderen en vanwege het feit dat enkele objecten zelfstandig moeten kunnen bestaan (de view klasse, de 
applicatieklasse, de document klasse, de database klasse). Een consequentie hiervan is dat associaties tussen 
klassen meestal pointers naar objecten zullen zijn. Een andere mogelijkheid is om objecten in andere 
objecten binnen andere objecten te construeren (aggregation). Dit is bijvoorbeeld het geval met de Chart2D 
klasse. 

Binnen het document-view concept wordt de pointer pDoc gebruikt voor het koppelen van de view aan de 
data in de document klasse. Binnen de CPGraphView klasse wordt de pointer m_chart gebruikt om de 
relatie tussen deze klasse en de Chart2D klasse te onderhouden. Binnen de CPrimacsDoc klasse (en dus ook 
in de hiervan afgeleide klasse CDisplayDoc) bestaat de pointer m_POBJECT die wijst naar het op dat 
moment actuele database object. Via deze pointer is dus de data beschikbaar. Dit lijkt veel op de constructie 
die wordt gebruikt bij het uitbesteden van het plotten, alleen in dit geval is het zo dat de document klasse 
zich bezig houdt met het definiëren van welk object de data benaderd moet worden, terwijl het uiteindelijke 
database management wordt uitbesteed aan het database object zelf. Door overerving is de pointer 
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m_POBJECT ook bekend binnen de klasse CDisplayDoc. Deze pointer wordt van het juiste type 
gespecificeerd binnen de van CPGraphView/ CPOtherView afgeleide klassen en wijst dan dus naar het 
actuele database object van het juiste type. 

4.3.5. Uitwerken van de gebruikers interface 

Verschillende van CDialog uit MFC afgeleide klassen zijn gebruikt om de gebruiker de mogelijkheid te 
bieden om de verschillende parameters van de klassen in te stellen. 
Enkele van deze dialogen worden slechts gebruikt voor het weergeven van foutmeldingen (hier niet 
weergegeven), andere voor het opslaan en laden van de juiste presentatie en object (bijvoorbeeld CSaveDig, 
CSavePresDig) en een belangrijke andere CChangeView die tot doel heeft de gebruiker de mogelijkheid te 
bieden om signalen te selecteren, weergave opties te veranderen en deze ook op te slaan en te laden. Deze 
dialoog maakt ook gebruik van de CChart2D klasse om tijdens het selecteren van signalen een grafische 
indruk te geven van hoe de plot er uit zal gaan zien. 
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Figuur 20: Toegevoegde gebruikersinterface 
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4.3.6. Het samenvoegen van klassen en associaties tot modules 
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Het fysiek scheiden van verschillende soorten code ligt hier voor de hand: zoals uit de analyse bleek dat er 
een duidelijk onderscheid te maken is tussen het stuk programmacode dat de globale generieke klassen 
bevat, en de afgeleide klassen hiervan. De generieke klassen (CPrimacsDoc, CPrimacsView) hebben een 
zeer lage mutatiegraad en kunnen in een aparte bibliotheek worden opgeslagen die vervolgens door 
afgeleide klassen kunnen worden gebruikt door referenties in de programmacode. De klassen uit de 
klassenbibliotheek van de programmeeromgeving veranderen niet (uitgezonderd het geval dat wanneer 
wordt overgegaan op een nieuwe versie er veranderingen kunnen zijn. Deze zijn echter doorgaans 
neerwaarts compatibel.) 

43 



MFC 

+CView 
+ CDacument 
+ CApp 

\.} 

implementatie 

+ CPGraphView 
+ COtherView 
+ CDisplayDoc 

generiek 

+ CPrimacsView 
+ CPrimacsDoc 
+ CPrimacsApp 

+ CPSIGNALSGraphView 
+ CPXXXGraphView 
+ CDisplayApp 

Figuur 21: ordening in modules 
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5. Beschrijving van het gerealiseerde ontwerp 

Omdat er een duidelijk vraag was naar het verbeteren van de 20 weergave van een PSIGNALS object is het 
ontwerp geïmplementeerd in een volledig functionele module. In dit hoofdstuk wordt beschreven uit welke 
onderdelen deze applicatie bestaat en wat zijn functionele kenmerken zijn. 

5.1. Programma componenten 

Uitgaande van het ontwerp in het hiervoor beschreven traject is de code geschreven. 

• Het feitelijke tekenwerk is uitbesteed aan een OCX (OLE (Object Linking and Embedding) Control X
tension) omdat het aspect van het uiteindelijke tekenen van lijntjes op het scherm het minst interessant 
is, en dit werk al zeer goed gedaan is door derden. Deze derde partij is in dit geval KLG-groep van wie 
het product 'Oiectra chart' is gebruikt. 

• Het database management van de Primacs database is geïmplementeerd in het voorwerk dat is verricht 
tijdens het maken van Primacs. Een database object kan worden aangeroepen en alle afhandeling rond 
het openen en eventueel creëren van bestanden, bestandsdeling, en opslaan van data in fysieke 
bestanden op een medium is gedefinieerd en geïmplementeerd. 

• Voor de programmabesturing en de gebruikers interface wordt de basis van Windows gebruikt. Met de 
API (Application Program Interface) van Windows wordt voornamelijk gecommuniceerd door middel 
van MFC (Microsoft Foundation Classes). [KRUG93] 

Voor het op elkaar afstemmen van de hierboven genoemde onderdelen is eigen code geschreven: 
• voor het benaderen van data in de Primacs database, 
• voor het instellen van de control van Olectra (communicatielijnen, weergave, plaats binnen Windows), 
• voor het schrijven van data naar deze control, 
• voor het afhandelen van muis en toetsenbord berichten (menu's, werkbalken, zoom gebieden), 
• voor het geschikt maken van het document-view concept voor deze toepassing, 
• voor het afhandelen van (real time) Primacs berichten, 
• voor het realiseren van de complete gebruikers interface (menu's, taakbalken etc.). 

5.2. Eigenschappen van het programma 

Uit het voorafgaande werk is een programma voortgekomen waarvan de werking hier in het kort beschreven 
zal worden. Voor meer details en definities zie Appendix C:" Menu opties PGraph" op pagina 58. 

Het opstarten van het programma kan met of zonder command line. Zonder command line zal de database 
browser gepresenteerd worden waarna na selectie van een geldig objecttype dit gepresenteerd wordt met de 
standaard presentatie. In de command line kunnen meegegeven worden: 
• de naam van het database object 
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• de naam van de presentatie die gebruikt moet worden. 

Het is ook mogelijk een van beide mee te geven. In het geval dat alleen de naam van het database object 
wordt meegegeven wordt de default presentatie geladen. In het geval dat alleen de naam van de presentatie 
wordt meegegeven wordt de gebruiker gevraagd om met de database browser een geldig database object te 
selecteren, waarna deze geopend wordt met de gekozen presentatie. 

Gedefinieerde weergave opties (display options) en signaal sets kunnen snel worden geselecteerd uit de 
dialoog balk die een uitklapbare lijst de beschikbare namen weergeeft. De actuele signaalset of weergave 
opties wordt weergegeven. Deze verandert dus ook op het moment dat - in geval van twee of meerdere 
vensters - de gebruiker het ene of de andere venster actief maakt. Ook kan in de dialoog balk de huidige 
selectie of weergave worden gedefinieerd door het intypen van een naam. Dit is ook mogelijk in het 
weergave opties menu. 

50 60 

Figuur 22: presentatiemodule in plot weergave 
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Het is mogelijk een presentatie te openen of een nieuwe te definiëren en op te slaan. Ook kan een set van 
signalen worden geladen of een nieuwe set worden opgeslagen onder een zelf te kiezen naam. Het kiezen 
van een signaal set gebeurt in de dialoog die wordt aangeroepen met menu optie "Options", en vervolgens 
"Change .. ", of door het met de rechter muisknop klikken op de grafiek .. Hier wordt interactief weergegeven 
hoe het beeld er uit komt te zien wanneer signalen worden geselecteerd. Dit geldt ook voor de weergave 
opties ("display options"). Al deze instellingen zijn apart te laden. Een presentatie bevat echter de namen 
van de weergave opties en de signaal set, samen met informatie over de plaats en grootte van het venster. 
Bij het laden van een presentatie op het moment dat er reeds een weergave op het scherm staat heeft de 
gebruiker de mogelijkheid om te kiezen of de huidige presentatie blijft bestaan en de nieuwe presentatie 
wordt toegevoegd, of dat deze wordt vervangen door de nieuwe gekozen presentatie. 

Figuur 23: signaal selectie en weergave opties dialoog 

De manier van in- en uitzoomen op data is op verschillende wijzen geïmplementeerd. Het is mogelijk om 
een bepaald gebied te selecteren en dit gebied helemaal de beschikbare ruimte te laten innemen. Een extra 
parameter bepaalt of ook de schaal in de y-richting moet worden aangepast. Ook is het mogelijk om in- of 
uit te zoomen in de x/t-richting met een factor 2. Een derde manier is het handmatig invoeren van de 
grenzen in de x/t- en y-richting. 
Met behulp van de schuitbalk die verschijnt op het moment dat niet alle beschikbare data in beeld is, is het 
mogelijk om de gewenste data in beeld te schuiven. 
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Er zijn verschillende manier om een plot zoals die op het scherm staat te gebruiken in andere applicaties. 
Wanneer men de optie "copy" selecteert verschijnt er een dialoog die de gebruiker de mogelijkheid biedt 
om het plaatje in verschillende formaten naar het Windows klembord te kopiëren: een eenvoudige bitmap, 
een Windows metafile (kan van grootte veranderd worden en bewerkt worden), en een enhanced metafile 
(heeft ten opzicht van het Windows metafile formaat enkele extra mogelijkheden zoals het dynamisch 
aanpassen van lettertype grootte). Wanneer in een andere applicatie (bijvoorbeeld Powerpoint) de inhoud 
van het klembord vervolgens wordt gekopieerd in het document met de optie "plakken" (of "paste") kan het 
plaatje verder worden bewerkt. 

Ook printen kan op diverse manieren. Allereerst is er de scheiding aangebracht tussen het printen naar een 
print apparaat of naar een bestand. Bij het printen naar een printer kunnen diverse afmetingen en formaten 
worden ingesteld. Bij het printen naar een bestand kan het bestandsformaat en afmetingen worden ingesteld. 

De menuoptie "Options", "Info", laat kenmerken van de actuele dataset zien. 
Met de menuoptie "Options", "Advanced", is het mogelijk tot in detail de eigenschappen van de grafiek te 
wijzigen. Met behulp van deze opties zijn de interne instellingen van de gebruikte OCX van Olectra 
beschikbaar gemaakt. 

Ter ondersteuning van de real time data acquisitie is een knop ("freeze") aan de taakbalk toegevoegd 
waarmee het mogelijk is om (tijdelijk) het verwerken van binnenkomende data te blokkeren. Uitzetten 
resulteert in het in één keer bijwerken van binnengekomen data. 

Als interne parameter is een bufferlengte voor de weergave van samples ingesteld die in eerste instantie 
gelijk is aan de lengte van de dataset. Dit garandeert dat ten minste alle data die zich in een dataset bevindt 
wordt weergegeven. Ook circulaire datasets (PSIGNALSBUF) worden ondersteund. In principe wordt de 
hoeveelheid opgeslagen data slechts beperkt door de capaciteit van het systeem. 

Ter vervanging van de in de oude plot module mogelijkheid om meerdere signalen apart in beeld te krijgen 
is het mogelijk gemaakt om een zelfde dataset meerdere keren te openen en verschillende keren op het 
scherm in aparte vensters weer te geven, voor welke vervolgens aparte weergave opties en signalen kunnen 
worden ingesteld. Dit kan ook real time. Het is ook mogelijk om verschillende datasets te openen en 
simultaan weer te geven. 

5.3. Evaluatie 

OOAD 

Het is geen gemakkeiijke opgave om precies aan te geven wanneer object georiënteerd ontwerp volgens het 
hierboven beschreven principe gaat renderen. Voor het schrijven van een eenvoudige applicatie die wat 
enkelvoudige functionaliteit heeft is deze aanpak te omslachtig en schiet het zodoende zijn doel voorbij. 
Echter wanneer ontwerpprojecten groter en de structuur complexer wordt, biedt de aanpak zeer zeker 
voordelen. 
Man kan stellen dat wanneer met verwacht niet meer dan een of twee objecten te construeren een analyse en 
ontwerp zoals beschreven niet rendeert. Dit lijkt echter een contradictie: namelijk voor het vaststellen van 
het aantal objecten dat men denkt te gaan gebruiken moet eerst wat analyse gedaan worden, zij het in 
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beperkte vorm. Het is in ieder geval altijd beter om eerst te bedenken en te definiëren wat men met een 
applicatie - hoe klein ook- op het oog heeft en hierna pas te beginnen aan het schrijven van de code dan met 
ongestructureerde ideeën te beginnen en halverwege tot de conclusie te komen dat de basis niet goed was 
voor het beoogde resultaat. "Bezint eer ge begint" heeft reeds vaak bewezen een goede raad te zijn, en 
object georiënteerde analyse en ontwikkeling is hiervan de softwarematige ondersteuning. 
Bovendien maakt het mogelijk om grote projecten in kleine overzichtelijke - onafhankelijke - blokken te 
verdelen en dat het daarom mogelijk is om veranderingen aan te brengen zonder bevreesd te zijn dat het 
onvoorziene effecten heeft in de totale werking van het programma. 

De stap om voldoende abstractie te bereiken vanuit de werkelijke situatie is de lastigste gebleken. Deze stap 
is echter ook de belangrijkste aangezien dit het beginpunt is van de rest van de ontwikkeling. 

In vergelijking met procedureel programmeren is object georiënteerd programmeren, mits de gebruiker de 
moeite heeft gedaan zich van objectgeoriënteerde concepten op de hoogte te stellen, zeer lonend in 
verschillende opzichten: het is minder foutengevoelig, beter te onderhouden, inzichtelijker van structuur, 
zaken die zeker bij de wat grotere programmeerprojecten zeer belangrijk zijn en ook zwaarder gaan 
meetellen. Voor het schrijven van eenvoudige applicaties echter is het ontwerpproces zoals in dit verslag 
beschreven eenvoudig te veel van het goede. Het loont zich dan niet meer al deze fasen van ontwerp te 
doorlopen. Wat in ieder geval altijd zinvol is om te doen is om een fundamentele object analyse te doen. 
Zoek in dit geval naar enkele objecten, hun kenmerken, eventuele onderlinge relaties (associaties), en 
structureer de opzet van een eenvoudig programmeer project door gebruik te maken van overerving van 
objecten. 

Het koppelen van verschillende onderdelen is zeer goed mogelijk gebleken, mede dankzij de 
objectgeoriënteerde structuur van de gebruikte componenten. Het bleek niet nodig te zijn om van de interne 
werking van het plotobject op de hoogte te zijn, maar slechts van zijn interface met de rest van de objecten. 

Bijkomend voordeel van het object georiënteerd ontwerp is dat gegarandeerd wordt dat minstens aan alle 
eisen is voldaan, of dat precies te herleiden is in welke fase van het ontwerp van de eisen is afgeweken, 
zoals dat bij iedere goede ontwikkelmethode hoort te zijn. Dit komt door de structurele opzet, met de 
probleemdefinitie en ontwerp-specificaties als basis, van waaruit het uiteindelijke ontwerp geleidelijk 
ontstaat. 

Het is echter niet zo dat met deze methode alles van tevoren kan overzien en overal rekening mee houden. 
Het ontwikkelen van software heeft nog steeds een sterk iteratieve en experimentele component en dat is 
ook niet erg zolang aan de specificaties en eisen wordt voldaan. Eén van deze eisen is de onderhoudbaarheid 
die vaak emstig te lijden heeft onder een programmeermethode die al te zeer ad hoc is. 
Er zijn nu eenmaal specifieke zaken die pas aan het licht komen op het moment van het programmeren zelf 
zoals een (tijdelijke) hulpvariabele die niet voorzien kan worden tijdens de analyse maar die wordt 
gecreëerd omdat bijvoorbeeld de prestatie van een programma er op vooruitgaat. 

Goede hulpmiddelen die het objectgeoriënteerde ontwerp kunnen ondersteunen zijn programma's die het 
mogelijk maken om grafisch objecten (klassen, eigenschappen, relaties, overerving etc.) weer te geven en te 
manipuleren, eventueel broncode kunnen genereren, en broncode kunnen vertalen in klassen. Wanneer 
grafische klassenrepresentaties en broncode in elkaar kunnen worden omgezet wordt er een nieuwe 
dimensie op eenvoudige wijze aan het ontwerpproces toegevoegd: 'reverse engineering'. De maker van een 
programma kan zich met behulp van deze techniek beperken tot het (grafisch) manipuleren van objecten, 
hun relaties en kenmerken, waarbij het schrijven van code tot een minimum beperkt kan worden. Het 
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programma 'Rational Rose' lijkt op dit moment de beste vooruitzichten te bieden, echter het converteren in 
Visual C++ verloopt niet vlekkeloos. 

MFC 

Een belangrijke tekortkoming aan het document-view concept zoals dat wordt geleverd bij de Microsoft 
Foundation Classes 4.x (MFC4.x) is dat het tamelijk rigide is als het gaat om het implementeren van 
concepten die nét even andere eisen stellen aan de omgeving. Met behulp van de ingebouwde 
gereedschappen is het vrij eenvoudig om te komen tot een werkende applicatie met een view klasse en een 
document klasse, maar er is dan nog bijzonder weinig flexibiliteit in het aanpassen hiervan. Een belangrijke 
beperking die bij het programmeren van de presentatie module om de hoek kwam kijken was het dat het 
document-view concept uitgaat van bestanden in plaats van database objecten. Binnen Primacs echter zijn 
niet bestanden de basis voor opslag, maar is er een onderliggende database die door de applicatie benaderd 
moet worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de command line die bij het opstarten van de applicatie op een 
heel eigen manier moet worden geïmplementeerd. 
Het belangrijkste knelpunt dat is opgelost is echter het feit dat document types in het document-view 
concept van tevoren bekend moeten zijn bij de applicatie. Dit is ongewenst vanwege een belangrijke eis bij 
het ontwerp van de presentatie module die inhield dat de applicatie in staat moet zijn om real time de 
dynamic link library (DLL) voor de klasse van een documenttype te kunnen laden. Slechts dan is het 
mogelijk om de applicatie te kunnen uitbreiden met nieuwe documenttypes door het eenvoudig toevoegen 
van nieuwe DLL's. Om dit te kunnen realiseren was het nodig om enkele niet-virtuele functies opnieuw te 
schrijven. Het standaard document-view concept blijkt dus hiervoor niet geschikt te zijn. 
Daar staat tegenover dat, zij het met deze aanpassingen, het wel mogelijk is om een dergelijke applicatie te 
schrijven, waarna verdere implementatie volgens plan kan verlopen. 

VC++ 

Een groot voordeel van het werken met MFC in combinatie met de classwizard van Visual C++ is dat het 
bestaat uit een zeer groot aantal klassen met zeer grote functionaliteit. Voor het maken van een werkbalk of 
een dialoog is het slechts nodig om een aantal controts op de juiste plaats te zetten en vervolgens de juiste 
variabelen te kiezen en een aantal procedures te schrijven die de bijbehorende boodschappen afhandelen. 

Een nadeel van het werken met Visual C++ is dat het vertrouwd raken met zowel de programmeerconcepten 
als de programmeeromgeving relatief veel tijd in beslag neemt. Het is zeer zeker niet geschikt voor een 
programmeur die een simpele toepassing van het begin af wil schrijven waarbij de functionaliteit niet verder 
gaat dan het uitrekenen van wat eenvoudige waarden. Gedegen kennis van de omgeving is een vereiste en 
die is niet binnen korte tijd te realiseren. 

Een belangrijk voordeel van (Visual) C++, wat echter vaak als tekortkoming wordt gezien is in deze het feit 
dat de taal eigenlijk in een later stadium is uitgebreid met de mogelijkheid om ook objectgeoriënteerd te 
programmeren. Dit betekent dat de taal in feite nog steeds sterk het uiterlijk en de structuur heeft van een 
procedureel georiënteerde taal. Dit kan echter ook een voordeel hebben: wanneer er namelijk diversificatie 
ontstaat in typen programmeurs, is het zeer wel mogelijk om een enkele programmeur zich met object 
georiënteerd programmeren te laten bezighouden, terwijl programmeurs die slechts geïnteresseerd zijn in 
het schrijven van een eenvoudige procedure zich kunnen baseren op het werk van de eerste door eenvoudig 
binnen een bestaande of standaard klasse procedures, functies, variabelen en kenmerken toe te voegen. 
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Implementatie 

Het is mogelijk gebleken om met behulp van een object georiënteerde analyse- en ontwikkelingsmethode 
een structuur te ontwikkelen en een applicatie te schrijven die voldoet aan de gestelde eisen. Toekomstige 
nieuwe datatypen en presentaties zijn eenvoudig hieraan toe te voegen door nieuwe klassen af te leiden van 
CPrimacsDoc, CPrimacsView of(in geval van een nieuw 2-D plot van een ander datatype) CPGraphView. 
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6. Conclusie en verdere aanbevelingen 

Object georiënteerde analyse en ontwikkeling is een proces dat, hoewel het in eerste instantie veel tijd kost 
voordat met het uiteindelijke programmeren kan worden begonnen, zijn waarde bewijst bij grotere software 
projecten zoals Primacs. Een op deze wijze tot stand gekomen structureel ontworpen applicatie kost dan op 
den duur minder tijd om te onderhouden en aan te passen. Dit is reeds gebleken uit diverse aanpassingen die 
er zijn geweest bij het schrijven van de programmacode. 
Objectgeoriënteerd programmeren biedt de mogelijkheid om de interne, voor een programmeur 
oninteressante, details van een object te verbergen en daardoor op een krachtige manier te programmeren. 

Het is gedemonstreerd hoe het mogelijk is om een op een variant van het document-view concept 
gebaseerde toepassing te realiseren die run time nieuwe stukken programmacode kan laden voor nieuwe 
presentaties en nieuwe datatypen. Het raamwerk is gereed en de volgende stap is het uitbreiden van het 
systeem met meer typen documenten en weergaven. 

De Primacs presentatiemodule kan een zeer krachtig hulpmiddel binnen het totale Primacs pakket. Hoe 
completer het is, hoe krachtiger het zal zijn zodat verdere uitwerking noodzakelijk is. Het is belangrijk dat 
hierbij wordt gelet op de object georiënteerde aspecten (uitbreidingen in de toekomst, interne- externe 
operaties en kenmerken .. ). 

Belangrijk is dat bij verdere uitbreiding van de presentatiemodule of bij andere toevoegingen aan het 
Primacs systeem eerst tijd wordt gestoken in het bereiken van een voldoend hoog abstractieniveau alvorens 
wordt overgegaan tot het schrijven van code. Primacs is een zodanig groot pakket dat, wil het zijn diensten 
in toekomst blijven bewijzen, zó gestructureerd moet zijn dat het goed te onderhouden is. 
Objectgeoriënteerd ontwerp zoals hier beschreven kan daartoe veel bijdragen. 

De keuze van Visual C++ als basis voor de programmeeromgeving zou ook aan discussie onderhevig 
moeten zijn. Het is niet een geheel objectgeoriënteerde taal vanwege zijn achtergrond als procedurele taal en 
heeft enkele tekortkomingen wat betreft inwerktijd voor nieuwe programmeurs, en de structuur van de taal 
(procedures moeten- vaak meer dan eens- gedeclareerd worden). Wellicht kan deze omgeving gereserveerd 
worden voor de syteemprogrammatuur, waarbij de toepassingsmodules in een toegankelijkere taal kunnen 
worden geschreven zoals Delphi ofVisual Basic. 
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Appendices: 

Appendix A UML brief notation guide 

Deze appendix is een selectie uit [UMLNOT97] van de belangrijkste terminologie en notatie. 

Generalize/lnherits Relationship 

Definition 

A generalize relationship between classes shows that the subclass shares the structure or behavior defined in 
one or more superclasses. Use a generalize relationship to show a "is-a" relationship between classes. 

Graphical Depietion 

A generalize relationship is asolid line with an arrowhead pointing to the superclass: 

I 
; Superclass 

\ 

Subclass1 Subclass2 

Naming 

Use the relationship name to identify the type or purpose ofthe relationship. 

Aggregate Relationship 

Definition 

U se the àggregate relationship to show a whole and part relationship between two classes. 
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The class at the elient end ofthe aggregate relationship is sometimes called the aggregate class. An instanee 
of the aggregate class is an aggregate object. The class at the supplier end of the aggregate relationship is 
the part whose instances are contained or owned by the aggregate object. 

Use the aggregate relationship to show that the aggregate object is physically constructed from other objects 
or that it logically contains another object. The aggregate object has ownership of its parts. 

Graphical Depietion 

An aggregate relationship is asolid line with a diamond at one end: 

1 elient supplier 

The diamond end designates the elient class. 

Naming 

U se the relationship name to identify the type or purpose ofthe relationship. 
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Appendix 8 Woordenlijst 

Nederlandse termen met hun equivalent in het Engels: 

gebeurtenis 
kenmerk 

event 
attribute 

overerving inheritance 
sequentie diagram sequence diagram 
toestandsdiagram state diagram 
samenwerkingsdiagram collaboration diagram 
afhankelijkheid dependency 
instantie 

Engelse termen: 

attribute 
event 
inheritance 
instanee 
sequence diagram 
state diagram 
collaboration diagram 
dependency 
command line 
database browser 

instanee 

kenmerk 
gebeurtenis 
overerving 
instantie; in OOD: object geconstrueerd vanuit een klasse 
sequentie diagram 
toestandsdia gram 
samenwerkingsdiagram 
afhankelijkheid 
parameters die kunnen worden meegegeven bij het aanroepen van het programma 
gebruikers interface: bekijken en selecteren van Primacs objecten 
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Appendix C Menu opties PGraph 

Signal set: een set met namen van signalen. Wanneer geselecteerd, geeft de applicatie in het actuele 
window de signalen met die namen weer. 
Display options: een verzameling parameters die het uiterlijk van een window bepalen, uitgezonderd de 
signalen zelf en de afmetingen van het window (maar bijvoorbeeld wel de kleur-, rooster- en assen
instellingen). 
Presentatie: een set van gegevens die maximaal 8 views beschrijven: de window afmetingen en plaatsing, 
de bijbehorende signaal set, de bijbehorende display options, maar niet een data object. Presentaties moeten 
dus worden toegepast op een dataset. 

Menu File: 
Open: Presenteert een database browser waarmee een PSIGNALS object gekozen kan worden. Als op Ok 
wordt gedrukt wordt deze dataset geladen met de default options: Signal set: <no set> en Display options: 
DEFAULT. 
Close: Sluit het actuele window met de dataset. 
Open presentation: Presenteert een lijst met de door de gebruiker gemaakte presentaties, waaruit er een 
geselecteerd kan worden die vervolgens wordt geladen. De mogelijkheid bestaat om het huidige uiterlijk 
van het window te behouden door "replace current display" niet te selecteren. 
Save presentation: Biedt de gebruiker de mogelijkheid een naam toe te kennen aan de huidige instellingen 
en op deze wijze een presentatie op te slaan. 
Print: Het huidige window naar een printer of file sturen. Er zijn verschillende uitvoer formaten 
beschikbaar, evenals verschillende opties die het uiterlijk (schaling, positie, grootte) van de print bepalen. 
Print setup: Biedt de gebruiker de mogelijkheid om verschilldende opties van de printer in te stellen. 
Exit: verlaat het programma. 

Menu Edit: 
Copy: Kopieert de actuele inhoud van het windownaar het clipboard van het Windows besturingssysteem. 
Verschillende formaten zijn mogelijk. 

Menu View: 
Werkbalk: Toggle voor de werkbalk. Aan of uit 
Statusbar Toggle voor de statusbar. Aan of uit 
Save display options: biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige display options een naam te geven 
en op te slaan. . 
Load display options: biedt de gebruiker de mogelijkheid om opgeslagen display options te gebruiken voor 
het actuele window. 

Menu Window 
New window: creëert een nieuw window op basis van het oude. 
Cascade: ordent meerdere windows in cascade. 
Tile: ordent meerdere windows zodat het beschikbare scherm zo goed mogelijk gevuld wordt. 
Arrange icons: plaatst de iconen netjes op een rijtje. 
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Menu Options: 
Change: Biedt de gebruiker de mogelijkheid om verschillende opties in te stellen. Hieronder: de 
weergegeven signalen, de kleurinstellingen van de signalen en labels. Ook is hier de mogelijkheid om 
actuele signal sets en display options meteen op te slaan. 
Axis elapsed time geeft de tijd langs de assen weer sinds de start van de dataset 
Axis clock time geeft de kloktijd langs de assen weer. 
Axis sample nr. geeft het sample nummer langs de assen weer sinds de start van de dataset 
Show Markers: een markering van iedere sample. 
Show Legend: legenda van de weergegeven signalen 
Show Labels: een indicator van de signaalnaam. 
Show Grid: rooster 
Show Footer: de tekst aan de onderkant van de plot op het scherm. 

Advanced: Biedt de mogelijkheid om meer geavanceerde weergave opties in te stellen (kleuren van 
achtergronden, plaatsing van de legenda, etc.) 
Zoom: In- of uitzoomen met een factor. Met de vervolg optie "manual" zijn precies de grenzen van de assen 
in te stellen. 
Track: Wanneer geselecteerd laat de plot de laatste data zien bij de huidige zoom factor. Aan of uit. 
Info: Laat informatie zien over de actuele dataset. 
Auto Y-scale: Wanneer geselecteerd stelt het programma de grenzen van de V-assen zodanig in dat de 
maximale en minimale waarden van de dataset (dus niet van wat er op het moment in beeld is) precies in 
beeld komen. 
Freeze! Wanneer geselecteerd voorkomt deze optie dat er eventueel binnenkomende data verwerkt wordt. 
Wanneer deze optie (weer) uitgezet wordt, wordt de binnengekomen data alsnog in een keer verwerkt. 

Menu Help 
About: Informatie over PGraph 
PGraph help: Help informatie. 

Gebruik: Open een dataset met 'Open' in het menu 'File', of gebruik het bijbehorende icoon van de 
werkbalk. Op deze manier wordt de dataset geopend met de presentatie 'DEFAULT'. Het is mogelijk zelf 
een presentatie. (zie aldaar) samen te stellen en deze op te slaan. Ook is het mogelijk om diverse instellingen 
te wijzigen: de meest gebruikelijke en signaal specifieke met 'Options, Change . .', of het bijbehorende icoon 
op de werkbalk, of door in het window op de rechter muisknop te drukken. Geavanceerde instellingen zijn te 
veranderen met 'Options, Advanced . .'. Deze worden ook opgeslagen met de actuele display settings. 
Het is vaak handig om een speciale presentatie te maken genaamd 'PRJCT_XXX', met XXX de naam van 
het project omdat iedere Primacs applicatie deze waarde meegeeft als default parameter voor de naam van 
de presentatie wanneer op 'plot' wordt gedrukt (indien van toepassing). 
Inzoomen op een gebied gaat door de linker muisknop ingedrukt te houden en rechts naar beneden te slepen. 
Inzoomen met een factor 2 gaat door te drukken op het icoon in de werkbalk met '+', waarbij het midden 
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van de actuele plot in het midden blijft staan. Drukken op'-' zoomt uit met een factor 2 op dezelfde manier. 
De knop met het vergrootglas staat de gebruiker toe om zelf de zoom factor in te stellen, en om handmatig 
exact de grenzen in te stellen. 
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Appendix D Overzicht kenmerken CPGraphView 

BOOL m_bYAutoScale; 
Remarks 
Auto Y-scale status: TRUE=Auto Y-scale aan. 
Note 

BOOL m_bShowGrid; 
Remarks 
Grid status: TRUE= aan. 
Note 

double m_dLastX; 
Remarks 
Bevat de laatste sampletijd. 
Note 

double m_dSample; 
Remarks 
Bevat de sampletijd. 
Note 
Kopie van PSIGNALS.TSAMPLE(l ). 

double m_dStartSample; 
Remarks 
Bevat de eerste sampletijd. 
Note 
Kopie van PSIGNALS.TSTART(l). 

DataReet m_rDataRect; 
Remarks 
Van eigen type DataRect, bevat de rechthoek van actuele geselecteerde data in meetdatapunten. Zie ook 
r Reet. 
Note 

long m_AxisAnnotation; 
Remarks 
Bevat de huidige annotatiemethode voor de assen. Komt overeen met de waarden van Olectra 20 Chart. 
Note 

double m _ dNoTrackScroiiPos; 
Remarks 
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Wordt gebruikt voor de Track toggle funktie. Deze waarde wordt gebruikt als startpunt voor de zoomfunktie 
wanneer het systeem in Tracking mode stond, en nu uit wordt gezet. Anders een kopie van m_dStart. 
Veranderen van m_dStart kan onvoorspelbare resultaten opleveren wanneer m_dNoTrackScroiiPos niet 
wordt meeveranderd. 

BOOL m_bTrack; 
Remarks 
Track status: TRUE= aan. 
No te 

BOOL m_bForceReload; 
Remarks 
Forceer opnieuw laden van data als TRUE bij een call naar On Update() en OnViewSettingsChange(). 
Note 
Normaal gesproken als de weergaveinstellingen worden veranderd met OnViewSettingsChange() en de 
gebruiker geen verandering in de signaalkeuze aanbrengt wordt de data niet opnieuw ingeladen. 
m_bForceReload is TRUE in OnlnitiaiUpdate() om te garanderen dat de data wordt ingelezen ook als de 
gebruiker niet aan de default instellingen verandert. Vervolgens wordt m_bForceReload FALSE gemaakt. 

BOOL m_bDataChanged; 
Remarks 
Status: m_bDataChanged=True als de data veranderd is. 
No te 
Wordt TRUE bij een Primacs message dat er data is bijgekomen. On Update maakt m_bDataChanged weer 
F ALSE als de data is verwerkt in de weergave. 

int m_iScroiiLabellndex; 
Remarks 
Positie in de array van labels van het vrije label dat wordt gebruikt voor het weergeven van de scrollpositie. 
Obsolete: wordt momenteel geïmplementeerd in de statusbar. 
Note 

CRect r _Reet; 
Remarks 
Bevat de rechthoek van actuele geselecteerde data in pixels. Zie ook m_rDataRect. 
Note 

POINT m_LastPos;· 
Remarks 
Wordt bijgehouden in de functie OnMouseMoveControll ()voor de actuele positie van de mouse pointer 
boven de Olectra conto!. 
Note 
Gebruikt door de module voor het bepalen van het zoom gebied. 

long m_IMovingLabellndex; 
Remarks 
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Positie in de array van labels van het vrije label dat wordt gebruikt voor het weergeven van de 
signaal informatie. 
Note 

int num_el; 
Remarks 

Het aantal elementen in de dataset. Wanneer alle Primacs messages zijn verwerkt een kopie van 
POBJECT.getdim().dim(O); 
Note 

SCROLLINFO m_Scrolllnfo; 
Remarks 

Stand-by variabele wordt gebruikt voor het verkrijgen en wegschrijven van informatie over de schuifbalk 
settings. 
Note 

Waarde is niet noodzakelijk altijd up to date. Voor veilig gebruik van de scrollinformatie gebruik 
m_Scroii.GetScrolllnfo(&m_Scrolllnfo,SIF _ALL); 

CScoiiBar m _ Scroll; 
Remarks 
De geconstrueerde horizontale schuifbalk. 
Note 

CByteArray SignaiToLine; 
Remarks 

Array waarin wordt bijgehouden welk signaal op het moment door welk lijnnummer in dechart control 
wordt weergegeven. Wordt bijgehouden in OnViewSettingsChange(). 
No te 
De membetjunctie LineToSignal() doet het tegenovergestelde. Zie aldaar. 

CByteArray m _ ColorSource; 
Remarks 
Note 

BOOL m_bShowLabels; 
Remarks 
status: TRUE= aan. 
Note 

int num_sel; · 
Remarks 
Het aantal geselecteerde elementen in de dataset. 
Note 
Wordt bijgehouden in OnViewSettingsChange. 

int num_sig; 
Remarks 

Het aantal signalen in de dataset. Kopie van POBJECT.getdim().dim( 1 ); 
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Note 

BOOL m_bShowLegend; 
Remarks 
status: TRUE= aan. 
No te 

BOOL m_bShowSymbols; 
Remarks 
status: TRUE= aan. 
Note 

VARIANT va; 
Remarks 
Note 

CByteArray m _Item_ IsShowing; 
Remarks 
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One-indexed list van alle beschikbare signalen. Wanneer een item TRUE is, wordt het signaal weergegeven. 
Read-only. 
Note 
Deze lijst wordt bijgehouden in OnViewSettingsChange(). 

CChart2D m_chart; 
Remarks 
De geconstrueerde Olectra 2D chart. 
Note 
Zie aldaar voor members. 

int m_iScroiiPos; 
Remarks 
De actuele positie van de scroll box in de scroll bar. 
Note 
Omdat de totale range van de schuitbalk in synchronisatie wordt gehouden met het aantal elementen is dit 
de positie in samples van de zoom positie. 

double m_dStart; 
Remarks 
De startpositie van het zoomgebied in datapunten. 
Note 
Wordt bijgehouden door de diverse zoom- en scrollfunkties. 

float m_IDiv; 
Remarks 
Bevat de ratio van de zichtbare meetdata t.o.v. de totale meetdata range. 
Note 

Wordt gebruikt om de range te bepalen van het zoom gebied en om de page-grootte te bepalen van de 
schuitbalk. 
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Wordt bijgehouden door de diverse zoomfuncties. 

65 



Appendix E Implementatie klassen 

class CChange View 
Summary #include 
CChangeView --> public Cdialog 

Public constructers CChangeView (CWnd* 
CChangeView dialog. 

CWnd* pParent = NULL; =NULL. 
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<changeview.h> 

pParent NULL); 

Public memher functions void GetSetSettings (CString 
object); 
Gets the set settings by name [object] but does not load them into the chart. Only sets the array 
of booleans properly. 

void LoadDataToChart(); 
Leads the current selected signals into the preview chart of the dia log. 

void StoreSetttings(CString object); 
Stores the current signal set settings by name. 

void UpdateLists(CListBox* pActiveList); 
Updates the listboxes with the selected and available signals. 
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class CDisplay App 

Public constructors CDisplayApp () ; 
eenstructor of the plot applications. 

Public member functions virtual BOOL 
eDisplayApp initialization. 

void 
} }AFX VIRTUAL 

Irnplernentation 
{{AFX_MSG(CDisplayApp) 
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Initinstance(); 

OnAppAbout (); 

void OnFileOpen(); 
Net called in this application because OnFileOpen() of ePrimacsApp will be called. 

void OnkfheOpenpresentatiopapp(); 
Handier for the menu option "Open presentation" if there are no child windows open, and another 
menu displays. Asks usebr tor a name of the presentation, and calls OnFileOpen() to allow the user 
to choose to select the dataset to be displayed. 

virtual BOOL Onidle(LONG lCount); 

Public data BOOL m_bGettingPresentation; 
BOOL m_bStartUp; 
estring m_strlnitPres; 
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lass CDisplayDoc 

ummary #include <pgraphdoc.h> 
DisplayDoe --> public CprimacsDoc 

escription PGraphDoc.h : interface of the CDisplayDoc class. 

ublic member functions unsigned long GetColor (int i, LPCTSTR str) ; 
his tunetion first searches if the name of the passed value is assigned te a color. lf this is se, it 
eturns this value. lf net, it gets the color trom the pre-defined palette. lf this the palette is exhausted, 
t adds a new value te the palette based on shifted values that are in use, se it is guaranteed that 
ach color is unique. 

CRuntimeClass* GetRuntimeClass() const; 

irtual BOOL OnNewDocument(); 
lt is used by copying it into a view's ltemlsShowing array. 

irtual BOOL OnOpenDrcument(LPCTSTR lpszPathName); 

irtual void Serialize(CArchive& ar); 
DisplayDoe iserialization. 

BOOL SignalisAssignedToColor(CString str); 
Returns true if the string str is in the AssignedColorlist CStringArray: a color was assigned. 

Public static functions 

Public data estringArray 
CU IntArray 
static const CruntimeCiass 
int 
CU IntArray palette; Unsigned long palette[15];. 
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class CPGraph View 

Summary #include <pgraphview.h> 
CPGraphView --> public CprimacsView 

Description CPGraphView takes care of all database to graph processing. lt contains its own GUl 
and accesses on or off line PSIGNALS objects from the Primacs database. 

Public member functions virtual -CPGraphNew (} ; : 

void ActualizeDialagBer(}; 
Fills the dialog bar with the current display settings and set settings. 

unsigned long CalcColor(int i}; 
Returns a new yet unused color: first from the pre-defined palette, if this is used up, by 
algoritm. 
Uses pDoc->GetColor tor its actusal processing: color intermation is stored in the document, not in 
the view for uniformity reasons. 

void CalcScrollPos (}; 
Calculates and updates the current size and position of the scroll button on the scrorllbar based on 
the current zooming range. 

void CheckTrack(}; 
This tunetion checks if tyhe new values of m_dStart and m_fDiv result into tracking mode. Set track 
on if so. Also: Th is tunetion overrides value of m_dStart if track is on. 

void DecZoom (}; 
Decreases zoomingfactor with factor 2. 

void FillDialogBar(}; 
Fills the listboxes in the serelibar with available options: reads sets and display settings trom the 
database and leads these into the list boxes. ActualizeDialogBar() selects the churrent ones if in the 
list. 

void GetChartSettings(CString object}; 
Gets the display settings for the current view, including these of the Olectra chart. 

CDisplayDoc* · GetDocument(}; 
Debug versiron in PGraphView.cpp. 

void GetOlectraChartSettings(CString object}; 
Fills the Olectra chart with settings trom object. This tunetion uses temporaty files for conversion 
between a PForeign object and a file the cxan be read with the load member of the chart. 

void GetPresentation (Cstring object, BOOL replace}; 
Opens new windows and leads the settings and sets indicated by object. Replaces the existing (and 
calling) view if replace=true. 
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virtual CRuntimeClass* GetRuntimeClass() const; 

void GetSetSettings(CString object); 
Leads signals that need to be shown into the isShowing array, assumes this done if object=no set: 
both cases: leads signa Is in chart by calling the UpdateAllViews member function. 

void IncZoom () ; 
lncreases zoomingfactor with factor 2. 

BYTE LineToSignal(int i); 
All signals have a number attached to them identifying them as being currently presented in the chart 
(0 if not present) in array SignaiToline. LineToSignal returns which signal is attached to which line in 
the chart. Returns 0 if not present. 

virtual void OnDraw(CDC* pDC); 
Called when view needs updating. Updates the dialog bar. 

void OnEditChangeColor(); 
lncreases number of typed charactxers counter for the display settings in the dialog bar. 

void OnEditChangeSignal(); 
lncreases number of typed characters counter for the signa I set settings in the dialog bar. 

virtual void OninitialUpdate(); 
Called on first creation of the view. Used to do some initialization and identification of the data it will 
be displaying to the user. On startup sets flags to destoy vitself afterwards because then it is only 
needed to call GetPresentation() for ether views. 

void OnKillFocusColor(); 

void OnKillFoculSignal(); 

void OnSelChaigeColor(); 
Called when user selects an item from the display sectien of the dialog bar. Calls GetChartSettings() 
with the new selected object name to make it the current setting. 

void OnSelChangePres(); 
Disabled: no presentation sectien in the dialog bar. 

void OnSelChangeSighal(); 
Called when user ~elects an item frosm the signal set sectien of the dialog bar. Calls 
GetChartSettings() with the new selected object name to malke it the current setting. 

void OnSelColor(); 

CFrameWnd* OnWindowNewMine(); 
Altered copy of the OnWindowNew() tunetion provided by the standard framework. This was neede 
because we want to create a new frame window and view from this view. So instead of getting the 
active MDichild window beienging to the frame, from here we need to get the frame with the 
GetParent() member tunetion of the View class. The rest is the same. 
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PreCreateWindow(CREATESTRUCT& es); 

void SetSpecifcs(); 
When electra chart settings are loaded from a file, ceratain settings that need net te be changed need 
te be restored. Unfortunately there isn't a way te get the electra chart settings and keep, as an 
example, the signal data intact. Sc this needs te be re-loaded, tagether with individual label settings 
(these could differ from each set) but also the number of elements in a dataset.. Sc: loading chart 
settings destrays also data that need te be re-specified. 

void SetThaik (BOOL TrackSet); 
Tracking can be set er un-set outside the GUl, but from inside the application. The application calls 
this tunetion if the tracking fljag was influenced. The boolean parameter TrackSet devtermines if the 
flag will be on er off. Also the status bar is updated. 

void SetZoom(); 
Uses parameters m_dStart and m_fDiv as pariameters for displaying the current range of the graph. 
Also updates the serelibar size and position, and the place and display of the value labels. 

void StoreChartSettings(CString object); 
Stores the current display settings of the chart by the name of object. Overwrites if exists. Calls 
StoreOiectraChartSettings with the same parameter i.e. Object. Sc calling this tunetion will result in 
the creation er update of 2 database objects: 1 PForeign containing the Olectra chart settings and 1 
containing the PGraph specifics settings. 

void StoreOlectraChartgettings(CString object, 
PSET& Settings); 

Stores the current Olectra eh art settings by the name of object as a PForeign oobject in the database. 
lt uses an intermediate file which is destroyed afterwards, and which is imported into the database as 
a PForeign object. 

void Stopresentation(CString object); 
Stores the current layout pvarameters of all child windows tagether with their display settings and set 
settings into a database object by the name of the object parameter. Overwrites if needed. 

void StoreSetSettings(CString object); 
Stores the narnes of the current selected/created signal set into a database object (PParlist) se that 
it can be retrieved later. 

void UpdateChartSettings(); 
Certain parameters that have te do with displaying the chart are net parameters in the chart. This 
functbion makes sure that all self-defined parameters are passed te the chart controL Example: in 
OnViewSettingsChange() the user can select the grid te be on er off. Olectra allows the horiozonal 
and vertical gridlines te be set independently. Sc 1 boolean value need te be converted into 2. 

void UpdatePaneText (); 
Call this tunetion te make sure that the status bar is up te date (filled with the currennt values of the 
displayed parameters). 
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void UpdateValueLabels(); 
Because of the internal architecture of the Olectra chart, it can automatically calculate the time given 
the starting time and the (x,y) coordinates. lf sample numbers is what we would like to see, we will 
have to teil the chart what strings to associate with what data point. Th is tunetion takes care of that. 
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Appendix F Overzicht operaties en kenmerken generieke 
Primacs klassen 

CPrimacsApp 

BOOL GetPrimacsViewType(CString ObjectView, CString& ViewType); 
Haalt van het actuele database object de default view op. 

virtual void OnPrimacsMessage(PMSMSG msg); 
Handelt Primacs boodschappen af. Geeft zonodig door of het database object opnieuw getekend moet 
worden. 

virtual CDocument* OpenDocumentFile(LPCTSTR lpszFileName); 
Opent het database object. De volgende stappen worden doorlopen: 
1. Van het database object wordt de naam van de default view opgevraagd 
2. De te gebruiken document template wordt ingesteld afhankelijk van het type presentatie en het type 

dataobject 
3. Het document wordt geopend met dit document template. 

afx_msg void OnFileOpen(); 
Presenteert de Primacs database browser en opent het geselecteerde dataobject met 
OpenDocumentFile(). 

void ParseCommandLine( CPrimacsCommandLinelnfo& rCmdlnfo ); 
De oorspronkelijke implementatie van deze operatie is overschreven zodat de correcte Primacs 
command line kan worden geïnterpreteerd. 

BOOL ProcessSheiiCommand(CPrimacsCommandLinelnfo& rCmdlnfo ); 
Overschreven: zorgt bij het opstarten van de applicatie dat de command line wordt verwerkt volgens de 
specificaties van Primacs. 

CPrimacsDoc 

POBJECT* m_POBJECT; 
De pointer naar het database object. 

virtual BOOL OnNewDocument(); 
Draagt afhandeling van het openen van een nieuw document over aan de basis klasse CDocument. 
virtual BOOL OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName); 
Opent het database object. 
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virtual void SetPathName(LPeTSTR lpszPathName, BOOL bAddToMRU = TRUE); 
Laadt de naam van het object in de titelbalk van het venster. 

CPrimacs View 

ePrimacsDoc* GetDocument(); 
Standaard implementatie ongewijzigd: geeft een pointer naar het bijbehorende document terug. 

virtual void OnDraw(eDe* pDC); 
Virtueel: wordt geïmplementeerd in de afgeleide view klasse. 

CPrimacsDocTemplate 

ePrimacsDocTemplate(UINT niDResource, eRuntimeelass* pDocelass, 
eRuntimeelass* pFrameelass, eRuntimeelass* pViewelass); 

Construeert een nieuw DoeTemplate object voor gebruik door de view klasse. 
BOOL GetPrimacsTypes(eString& DataType, eString& ViewType); 
Haalt de actuele combinatie van database objecttype (DataType) en presentatie type (ViewType) op. 

BOOL SetPrimacsTypes(const estring& DataType,const eString& ViewType); 
Stelt de actuele combinatie van database objecttype (DataType) en presentatie type (ViewType) in. 
eDocument* ereateNewDocument(void); 
Creeert een nieuw document aan de hand van het actuele database objecttype. 
eString m_DataType; 
Naam van het actuele objecttype. 
eString m_ ViewType; 
Naam van het actuele presentatie type. 
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num_sig, 62 
OnAppAbout 

CPGraphApp, 65 
OnDraw 

CPGraphView, 68 
OnEditChangeColor 

CPGraphView, 68 
OnEditChangeSignal 

CPGraphView, 68 
OnFileOpen 

CPGraphApp, 65 
OnFileOpenpresentationapp 
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