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Voorwoord

In dit boek wordt een reeks van eenvoudige, of zo men wil principiele begrip-
pen betreffende software en software-engineering' behandeld. Het boek moet
bruikbaar zijn bij inleidend onderwijs in het programmeren en met name bij de
inleiding in de concepten en technieken van de software-engineering. Gepoogd
is een vorm to vinden waarin de inhoud de vorm aanneemt van memoriseerbare
kennisitems2. Een aantal van deze items is ontleend aan de standaard leerboe-
ken over de software-engineering, een aantal andere is, althans qua formulering
en ordening, nieuw. Deze tekst is daarom conservatief in de zin dat vernieuw-
ing vooral in terminologie, formulering en groepering gezocht moet worden. Een
prijs voor die conservatieve opstelling is dat weinig wordt geexperimenteerd met
mogelijke, bestaande of denkbare alternatieve visies.

Software van buiten bekeken

De thema's die wij behandelen hebben als gemeenschappelijke karakteristiek
dat steeds software `van buiten' en als geheel wordt bekeken, los dus van de
interne structuur. Hieronder bespreken we de terminologie betreffende binnen
en buiten in detail.

Over de uitwendige ofwel extensionele aspecten menen wij hier een samen-
hangend stelsel van posities to presenteren. De aspecten van software die men
`van buiten' kan bespreken zijn in technische zin eenvoudig van aard. Het be-
treft kenmerken zoals de taal waarin software is gesteld, de executeerbaarheid
van software, of een kwalitatieve waardering (zoals technisch verouderd, cor-

'Software-engineering kent een lange historie en een inmiddels zeer uitgebreide literatuur.
Wij hebben hier niet het doel om een gedetailleerd overzicht to geven van de problemen,
methoden, technieken en laatste inzichten van de software-engineering. We beperken ons tot
het geven van een enkele verwijzingen.

Overzichtsboeken zijn Sommerville [51] en van Vliet [56]. Een overzicht vanuit bedrijfs-
kundig oogpunt is Trienekens en Van Veenendaal [55]. Yourdon [61], en Feijs, Jonkers en
Middelburg [25] geven benaderingen voor softwareontwerp. Wieringa [60] geeft een vergelij-
kend overzicht van softwareontwerpmethoden. Als zeer invloedrijk werk noemen we Brooks
[17] dat klassiek geworden dilemma's inzake softwareprojectmanagement formuleert. Niet
minder invloedrijk is Humphrey [34, 35], waarin de fundamentele vraag wordt behandeld hoe
technische en wetenschappelijke inzichten op systematische wijze kunnen doordringen naar de
praktijk.

2Uitstekende voorbeelden van deze stijl van werken in gerelateerde onderwerpen zijn Ten
Have [31] en Sprenger et al. [52].
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rect, getest en gevalideerd). Daarnaast zijn er faseringen zoals in de `software
(process) life cycle', de objectieve life cycle, de centrale cyclus van een machine,
en in de overgang van onderzoek naar ontwikkeling. Bovendien scharen wij een
aantal classificaties onder de extensionele aspecten. We noemen de ontologische
softwareklassen, de krachten die de groei van software bepalen, de software-
evolutiehypothesen, de disciplines in de `software science', de fouten in software
en de programmatuurparadigma's.

Bij iedere categorie van zaken die eigen structuur, identiteit, functionaliteit
en wisselwerking met een omgeving hebben, kan men tenminste drie invalshoe-
ken onderscheiden. De classificatie van deze drie invalshoeken kan qua termi-
nologie op verschillende wijzen plaatsvinden, steeds met iets andere nuances en
connotaties. Hier wordt gehanteerd: extensioneel, intensioneel en contensioneel.
Contensioneel is een neologisme waarmee men vanuit de bekende dichotomie ex-
tensie versus intensie een trichotomie kan maken. De derde categorie in deze
trichotomie betreft communicatie en interactie. Alternatieve terminologie voor
de trichotomie is beschikbaar in het volgende overzicht.

extensioneel intensioneel contensioneel

van buiten van binnen grens

gedrag werking interactie

functioneel structureel interface

black box white box proces

extern intern communicatie

Ambitie en legitimatie

De theoretische software-engineering (zie ook Hoofdstuk 2) is een discipline of
deeldiscipline die naast de uitwendige aspecten van software en softwareproduc-
tie vanzelfsprekend ook de structuur, vorm en constructie van software raakt.
Die aspecten worden hier bewust minder in beschouwing genomen. Het be-
lang van theoretische software-engineering ligt in bet expliciet maken van veelal
impliciete gezichtspunten die aan het werken met software en computers ten
grondslag (kunnen) liggen. Dit achten wij van op zichzelf staand belang, en
gezien als filosofische activiteit zichzelf legitimerend, mede vanwege het grote
belang van software.

Over het rendement van inzichten in de'theoretische software-engineering in
termen van `empowerment' van de individuele software-engineer (in opleiding)
zijn ons geen gegevens bekend en kunnen wij geen uitspraken doen, mogelijke ef-
fecten op grotere schaal worden besproken in Paragraaf 1.2. Niet een vooralsnog
ongefundeerde verwachting over dat rendement maar gewoonweg de intellectu-
ele belangstelling legitimeert tijdsbesteding aan en onderwijs in de theoretische
software-engineering. Wij hopen dat de lezer deze belangstelling na bestudering
van dit boek met ons deelt, soms door met onze posities in to stemmen, mis-
schien vaker door met ons van mening to verschillen, mogelijk door to menen
dat het allemaal volstrekt anders bekeken moet worden of zelfs door to den-
ken dat van onze posities een negatieve uitwerking verwacht moet worden. Wij
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conformeren ons niet aan de gebruikelijke traditie van de software-engineering
literatuur waarin sofware-engineering als een probleemstellend en probleemop-
lossend proces wordt opgevat, en de wetenschappelijke versie ervan (`software
science') tot taak heeft dat oplossingsproces to ondersteunen met methodolo-
gische, technische, wiskundige en psychologische ontdekkingen, uitvindingen en
ontwikkelingen. De gebruikelijke traditie legt een to grote hypotheek op beslis-
singen een bepaald thema wel of niet to behandelen. Minstens zo belangrijk is
bovendien het argument dat de vraag wat ondersteuning is geen triviaal en voor
alle tijden stabiel antwoord heeft.

Taalkeuze

Evenals bij het programmeren is enige verantwoording van de keuze voor de
taal waarin gewerkt wordt relevant. Het Nederlands is niet het COBOL van
het spreken en schrijven over de informatica en ook niet het C of het opkomend
JAVA. Toch zien wij ruimte voor teksten in het Nederlands over software en
software-engineering3. Het Nederlands heeft een taalgebied met meer dan 20
miljoen mensen met grote geografische spreiding en formidabele economische
ambitie. Wij zien de keuze voor het Nederlands niet als keuze voor de gemak-
kelijkste weg4. Het is een zinvol pad waarvoor het schrijven in het Chinees, het
Russisch of het Duits geen alternatief is. Vanzelfsprekend is het Engels, als het
gaat om informatica, een meer gebruikte taal, maar dat de `tekst-engineering'
bij voorkeur in termen van de meest gebruikte taal moet geschieden kan nit een
analogieredenering met de software-engineering in elk geval niet worden gecon-
cludeerd. Vanuit ons perspectief is een keuze voor Engels als werktaal in plaats
van Nederlands er een die eenvoudigweg een ander risico-patroon ten aanzien
van technische veroudering oplevert. Wij nemen de verwachtingswaarde van
technische veroudering als maatstaf. In het bijzonder willen we de kans dat het

3In het jargon van Hoofdstuk 5 zou deze tekst hypothetisch kunnen zijn of worden. Wan-
neer het Nederlands als meta-taal voor informatica-beoefening volstrekt in onbruik zou raken
irrationaliseert de context van dit document (in het jargon van Paragraaf 6.7.3). Mocht dat
optreden dan is onze verwachting dat zulks niet op zeer korte termijn gebeurt. Zie het Na-
woord voor kwantitatieve informatie omtrent de veroudering van dit document. De vraag
waarom dit boek niet in het Engels is geschreven vooronderstelt een discutabel vermogen
om van de taal waarin gewerkt is to abstraheren. In Hoofdstuk 5 geven wij aan dat wij het
bestaan van dat vermogen zelfs voor de veel eenvoudiger situatie van programmeertalen niet
vooronderstellen. Wanneer dit document om enige reden technisch verouderd blijkt bestaat
een scala aan opties gelijkend op die welke voor software zijn genoemd in Hoofdstuk 6. Geheel
of gedeeltelijk buitengebruikstellen is de meest voor de hand liggende daarvan.

4Er zijn natuurlijk scenario's denkbaar, hoewel met geringe plausibiliteit, waarin de mon-
diale rol van het Nederlands aanzienlijk toeneemt. Zoals de euro in kan storten' kan men
ook op het Engels uitgekeken raken. Dat zou een, uiterst speculatief, argument kunnen zijn
voor het gebruik van bijvoorbeeld het Nederlands, maar evenzeer voor het gebruik van Swa-
hili. Ook kan men het geringere verspreidingsgebied van de tekst juist als een voordeel zien.
Dat treedt bij industrieel onderzoek veelvuldig op. Beide argumenten hanteren wij niet ter
rechtvaardiging van onze keuze voor het Nederlands.

Het spreekt vanzelf dat de mate waarin derde partijen deze tekst in andere talen vertalen op
termijn mede als een succescriterium kan worden gehanteerd. De auteurs zijn niet voornemens
zelf vertalingen to bewerken.
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boek tot 2010 bruikbaar blijft maximaliseren. Vanuit die doelstelling achten wij
een keuze voor het Nederlands rationeel.

Taalgebruik

Het viel ons niet makkelijk om een tekst in het Nederlands to schrijven over
een vakgebied waar het zonder schroom importeren van Engelse woorden ge-
bruikelijk is. Anglicismen waarvan wij menen dat ze betrekkelijk nieuw zijn, die
moeilijk vertaalbaar zijn of een to beperkte groep gebruikers kennen, plaatsen
we tussen enkele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld `programming methodology',
dat wij moeilijk vertaalbaar achten. Waar wij menen dat de anglicismen alge-
meen geaccepteerd zijn, dat wil zeggen dat zij ook buiten de informatica vaak
gebruikt worden, gebruiken wij deze zonder aanhalingstekens maar hanteren
wel de Engelse stijl van concateneren, namelijk geen concatenatie, zoals in life
cycle. Een laatste categorie zijn woorden of woordcombinaties die dusdanig lij-
ken to zijn ingeburgerd dat ze als Nederlands mogen worden opgevat, met alle
consequenties van dien, zo schrijven we dus computer, software-engineering,
computersoftware-engineering en softwarearchitect.

Onze regels zijn niet eenduidig. De keuze tussen 'legacy'-software en `legacy
software' blijft vrij, uit esthetische overwegingen kiezen wij voor de tweede. Bij
`legacy'-problematiek hebben we geen keuze. In onze beschouwingen betreft
`legacy' een erfenis die nit software bestaat. Hoewel `legacy' een uitstekende
vertaling heeft in erfenis, heeft `legacy' de connotatie software of systeem in een
tekst over informatica.

Merk op dat `software engineering methodology' wel correct is maar 'soft-
ware-engineering methodology' weer niet. We noemen nog enkele identiteiten:
`systems software engineering' = systeemsoftware-engineering; `embedded soft-
ware engineering' = engineering van `embedded software' = engineering van
ingebedde software. De `single quotes' bij `embedded software' handhaven wij
omdat een goede vertaling in de vorm van ingebedde software beschikbaar is,
maar om stylistische redenen het gebruik van `embedded software' onze voor-
keur heeft, bijvoorbeeld in de volgende zin. `Embedded software' is geen hype.
Op dezelfde wijze kan `software technology' gebruikt worden terwijl software-
technologie doorgaans de voorkeur heeft.

`Scope'-regels voor acroniemen en termen

Dit boek is een module die in verschillende contexten kan functioneren. Een
verwijzing naar het boek, mondeling of schriftelijk, valt to vergelijken met de
import van een onderdeel van een softwaremodule. Vanuit die vergelijking ligt
het voor de hand de status van gebruikte termen en acroniemen nader to be-
kijken. Wij doen dit hieronder beseffende dat de behandeling onvolledig is. We
maken een onderscheid tussen zichtbare en verborgen namen, acroniemen en
terminologie. Conform de modulealgebra [6] is het, in beginsel, voldoende om
aan to geven welke elementen van de taal de verborgen status hebben. De andere
worden geexporteerd. Geexporteerd betekent dus hetzelfde als niet-verborgen.
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De lezer van de tekst heeft toegang tot alle elementen, ongeacht of deze
verborgen zijn. Wie de tekst via import of verwijzing wil gebruiken heeft die
toegang alleen via de niet-verborgen elementen.

In de tekst wordt een groot aantal -acroniemen gebruikt. Een aantal van deze is
nieuw. Vanzelfsprekend zijn de acroniemen slechts bruikbaar en nieuw binnen de
beperkte context van de theoretische software-engineering. Daarbuiten hebben
de meeste al verschillende andere betekenissen. De auteurs menen dat deze
acroniemen exporteerbaar (`public') zijn in die zin dat ze ook buiten deze tekst
nuttig gebruikt kunnen worden5. Om de export van de acroniemen naar het
Engelse taalgebied mogelijk to maken, is gekozen voor acroniemen die naar
een Engelstalige frase kunnen expanderen. De acroniemen worden hieronder
opgesomd. Voor de volledigheid zijn tussen haakjes gerelateerde acroniemen
toegevoegd die al langer gebruikt worden. Deze acroniemen worden door onze
tekst geYmporteerd. Een overzicht met paginaverwijzingen vindt men op pagina
147.

(SE), TSE, MSE, ESE, PSE, UPSE, DPSE, SSC, STP, PMP, SDP,
SNIP, (BRP), (CMM), (SPI), (PC), (ram), (rom), MC, BPMC,
BVMC, FPMC, FVMC, ISW, ESW, HSW, MSW, IHSW, EHSW,
PHSW, QSW, (ASF), (SDF), (Y2K), Y1OK, (4GL), (GUI), SLC,
SLC1, SLC2, SLC3, SLC4, SLC5, OLC.

Nieuwe termen die worden geexporteerd en waarvoor geen acroniem is ingevoerd
(althans in deze context) zijn de volgende:

programmatuurfilosofie, disciplinologie, causaliteitscriterium, flexi-
biliteitscriterium, rationaliteitsgebied, irrationalisering, software-
componist, `software scientist', logisch programma, logisch compar-
timent, softwarecascade, programmeursparadox, tactisch program-
meren, strategisch programmeren, subjectieve life cycle, platformge-
richt programmeren.

Vervolgens zijn er afkortingen en namen die in deze tekst lokaal zijn, of in
softwarejargon: verborgen, `hidden', alfa-convertibel, `private', intern. Om to
beginnen vanzelfsprekend de namen die in de tekst expliciet als variabelen wor-
den ingevoerd en behandeld (bijvoorbeeld als: `zij P een programme...'). Van
belang is dat ook enkele namen die een meer globale status hebben toch als
verborgen worden beschouwd. Buiten deze tekst schept dit boek zelfs geen sug-
gestie van een koppeling tussen syntax en semantiek van deze afkortingen. We
noemen:

SSCV, SEV, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, F1, F2, F3, F4, F5, P1,
P2, P3, K1, K2, K3, K4, RI, R2, R3, SEH1, SEH2, SEH3, SEH4,
SEH5.

5Bij het importeren van een acroniem gelieve men to letten op het gestelde in ons Nawoord.
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Ten laatste onderscheiden we de volgende twee categorieen van termen. Ten
eerste, de termen die hier van elders geemporteerd worden via een `loose specifi=
cation' en waarvan de specificatie niet nader verfijnd wordt tot een specificatie
met een eenduidige betekenis. Ten tweede, termen die nieuw zijn maar waar-
van de betekenis in de tekst niet zodanig scherp in beeld komt dat syntax en
semantiek in combinatie geexporteerd kunnen worden. Ten aanzien van deze
beide typen van termen gedraagt de tekst zich als een `loose specification'. Ten
aanzien van de eerste is bovendien nog sprake van niet-persistente import.

De modulealgebra dwingt ons, zoals hierboven aangegeven, to kiezen tussen
exporteren en verbergen. Voor die keuze gesteld classificeren wij de volgende
termen als geexporteerd. De consequenties van modularisatie en zichtbaarheids-
beperking in de aanwezigheid van `loose specifications' zijn in de programmatuur
verre van voor de hand liggend. Dit geldt evenzeer voor de natuurlijke taal. De
categorie van syntactisch voorkomende, maar niet eenduidig omschreven termen
omvat:

contensioneel, software-engineers, software-engineering, softwarear-
chitect, softwarearchitectuur, software-engineeringparadox, compe-
tentieparadox, operationele paradox, ervaringsparadox, specificatie-
paradox, testparadox, kwaliteitsparadox, replicatieparadox, estheti-
sche paradox, software-evolutiehypothese, anorganisme, softwarese-
ditnentatie, kennismaterialisatie, fenomenologische zwakte.

Er zijn termen, zoals informaticus, waarvan de betekenis zodanig `loose' is
gespecificeerd dat wij van import hebben afgezien. De term informatica wordt
wel geemporteerd, de betekenis hiervan is ook tamelijk vaag, wij hanteren het
hier als een grote omvattende van de software-engineering7.

Handelsmerken

Het veelvuldige genoemde JAVA is een handelsmerk van Sun Microsystems.
Andere handelsmerken, die hier niet met name worden genoemd, zijn eigendom
van hun respectieve houders.

'De onduidelijkheid zit hier bijvoorbeeld in de legale status van de term. Dit punt speelt
ook bij andere termen in deze lijst.

7De informatica is een zeer veel omvattend vakgebied omdat er delen in besloten zijn van
bijvoorbeeld: fysica, electrotechniek, optica, mechanica, apparatenbouw, communicatietech-
niek, telematica, bedrijfskunde, organisatiepsychologie, organisatiekunde, proces- en produc-
tiebeheersing, marketing, kennismanagement, ergonomie, logistiek, databanken en privacy.
Welke vakgebieden de informatica precies omvat lijkt niet eenvoudig vast to stellen. En ook
de relatie tussen de delen is niet eenvoudig to achterhalen. Deze constateringen leiden tot
vragen die van belang zijn in een filosofische informatica (Zie Hoofdstuk 1). Wij laten het
hier echter bij deze constateringen.
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Productietechnische informatie

Dit boek is opgeslagen op een geheugencompartiment van het type BVMC8.
Het is na logische abstractie van de fysieke drager tekst, maar naar onze
definities geen computersoftware9. De tekst is geschreven in LA1 2E

(<1995/12/01> `patch level' 1). Hierbij werden geYmporteerd de `packages'
book (1995/12/20 v1.3q), babel (1995/07/11 v3.5e), dutch (1995/07/04
v3.7d), amstex (1995/01/27 v1.2), amsfonts (1995/02/01 v2.2b) en amssymb
(1995/02/01 v2.2a). De preparatie tot kopij voor de drukker werd verzorgd met
behulp van LATE & TJEX versie 3.1415 (C versie 6.1) en Radical Eye dvips versie
5.58f. Het gebruikte platform was een Sun SparcStation 10 onder Solaris 2.5.
Het drukwerk is verzorgd door drukkerij Elinkwijk BV to Utrecht.

Copyright

Het copyright van deze tekst ligt bij het Zeno Instituut en de auteurs. Dit
document mag geheel of in delen worden vermenigvuldigd ten behoeve van per-
soonlijk gebruik en kleinschalig gebruik in onderwijssituaties, mits bij gebruik
titel en auteurs worden vermeld. Commerciele distributie van de tekst of delen
daarvan, al dan niet na vertaling, vergt voorafgaande schriftelijke toestemming
van de copyrighthouder. In overleg met de auteurs kan onder voorwaarden de
LA'ItX-`source code' beschikbaar worden gesteld.

Dankwoord

De auteurs zijn erkentelijk voor vele commentaren op eerdere versies van deze
tekst door Lies Luijckx en Alban Ponse.

Jan Bergstra en Bas van Vlijmen
Utrecht, 2.4 september 1998.

8Dit staat voor `bound variable memory compartment', deze term wordt gedefinieerd en
verklaard in Paragraaf 4.1.8.

9De LATPX-`source code' kan worden gezien als QSW, zie Paragraaf 5. 1.1 Punt 13. De reden
om de tekst niet als ESW of preciezer logische ESW to zien is dat aan het flexibiliteitscriterium
niet is voldaan.
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Deel I

Compositie en decompositie
van disciplines





Hoofdstuk 1

Programmatuurfilosofie en
filosofische informatica

Wij classificeren onze beschouwingen onder theoretische software-engineering.
Een andere zinvolle classificatie is programmatuurfilosofiel. Daarom vragen wij
de aandacht van de lezer voor enkele opmerkingen over programmatuurfiloso-
fie en filosofische informatica. Wij zijn ons ervan bewust dat de marktwaarde
van `filosofie' in de kringen van programmeurs niet zo hoog ligt en dat een
etiket programmatuurfilosofie de acceptatie van onze posities zelfs nadelig kan
be7fnvloeden. Desondanks is een programmatuurfilosofie als onderdeel van een fi-
losofische informatica een zo intrigerend perspectief van disciplinaire organisatie
dat doordenken vanuit dat perspectief attractief is.

1.1 Filosofische informatica, een reele optie
De informatica zou een filosofische component kunnen hebben die niet alleen
observeert, zoals veel wetenschapsfilosofie lijkt to doen, maar uitdrukkelijk ook
participeert. Klassieke vragen nit de filosofische informatica betreffen de relatie
tussen biologische en machinale intelligentie, het modelbegrip in informatiesys-
temen, de rol van oneindigheidsbeschouwingen in een wereld met eindige ma-
chines, het onderscheid tussen determinisme en non-determinisme, het causali-
teitsbegrip, het contrast tussen opeenvolging en gelijktijdigheid, de modaliteiten
van het niet-monotoon redeneren, de relatie tussen wiskundige abstracties en
uitvoerbare programma's, de relatie tussen wiskundig bewijs en machinale ve-
rificatie, ethische kwesties betreffende privacy en security, de sociologie van de
informatiemaatschappij en vele andere onderwerpen.

'We noemen hier enkele publicaties die aanzetten tot programmatuurfilosofie en filosofi-
sche informatica bevatten: Bratman [16], Brooks [17], Castells [18], Drexler [23], Kelly [39],
Weizenbaum [58] en de Boer en Vorstenbosch (red.) [14].
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Een systematische ontwikkeling van een filosofische informatica achten wij
onvermijdelijk. De theoretische software-engineering, waaronder wij deze studie
classificeren, kan ten dele worden gezien als een filosofische informatica gespe-
cialiseerd in programmatuur, ofwel een programmatuurfilosofie. Ook program-
matuurfilosofie zien wij als een vak met toekomst. Wij veroorloven ons daarover
nog enkele uitweidingen.

Misschien is filosofische informatica ook voor de filosofie interessant. De
informatica heeft ogenschijnlijk de universele pretenties2 van de filosofie over-
genomen, zij het onuitgesproken en slechts als bijproduct van andere ambities.
Filosofische informatica erft de universele pretentie van de onderliggende infor-
matica, maar probeert met betrekking tot esthetische en argumentatieve idealen
aan to sluiten bij de filosofie.

1.2 Programmatuurfilosofie en de filosofie
van het bankstel

De filosofische betekenis van het concept programma zou men sceptisch kunnen
vergelijken met die van het concept bankstel. Er zijn er veel, ze zijn nuttig, je
kunt definities proberen to geven, men kan een spectrum van samenhangende
concepten er om heen ontwerpen en zo meer. Er blijft wel de vraag: en wat
dan nog? Wat doet het er toe of iets een bankstel is? Bij een belangrijke
conceptuele filosofische vraagstelling (zoals: Wat is een verplichting? Wat is
een mentale voorstelling? Wat is een menselijke handeling? Wat is een correcte
bewering? Wat is een taaluiting? Wat is een goede samenleving?) is de kwestie
of iets wel of niet onder het benoemde concept valt inderdaad van groter belang
dan bij het genoemde bankstel.

De vraag kan worden gesteld of er in de programmatuurfilosofie3 sprake is
van een problematiseerbaar concept waarvan de demarcatie werkelijk ter zake
doet. Wij menen dat dit met de noties `programma' en `programmeren' zo ligt.
Het programmeren is weliswaar een handeling in de zin van de handelingsfilo-
sofie4. Maar van groter belang dan het karakter als handeling in directe zin
is de indirecte betekenis ervan. Het programmeren omvat het ontwerpen van

2Deze universele pretenties blijken nit elk gebrek aan gene om onderwerpen vanuit het
perspectief van informatica, informatietechnologie of communicatietechnologie to beschouwen.

3Vanuit de technische achtergrond van de schrijvers klemt de vraag of programmatuur-
filosofie een technologische betekenis kan hebben. Wij menen van wel. Het beoefenen van
programmatuurfilosofie kan leiden tot het hanteren van meer effectieve organisatievormen bij
het werken met software en tot bet zo beschrijven van processen dat automatische onder-
steuning meer in beeld komt. Met meer pretentie geformuleerd: de ecomomische filosofie die
leidt tot een vrije markteconomie in een democratische structuur heeft evident een technologi-
sche betekenis in die An dat er voorwaarden voor een zeer sterke technologische ontwikkeling
door worden geschapen. lets soortgelijks in bet klein is binnen software denkbaar. Concreet
betekent dat bijvoorbeeld dat een andere organisatie van taken en verantwoordelijkheden mo-
gelijk meer doorslaggevende invloed kan hebben op de voortgang van programma-analyse en
-verificatie dan bet louter technisch werk.

4Dit deel van de handelingsfilosofie wordt behandeld door onder andere Bratman [16],
Moya [42] en Hornsby [33].
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toekomstige handelingen los van hun eventuele effectuering.
We kunnen een programma zelfs opvatten als een taaluiting van een mens

gericht tot een machine. Programmeren is dan een (menselijke) `speech acti5
met de betekenis van een indirecte handeling, dan wel het scheppen van voor
een indirecte handeling noodzakelijke voorwaarden. Zie ook 1.5 hieronder.

Deze tekst komt nauwelijks toe aan de demarcatie van het concept program-
meren en de inpassing daarvan in ontologie, epistemologie, handelingsfilosofie en
taalfilosofie. Wel worden voorbereidende kaders geformuleerd waarop scherper
omlijnde filosofische discussies over de programmatuur zouden kunnen worden
gebaseerd.

1.3 Programmatuurfilosofie: vrijwillige en
onvrijwillige beperkingen

Als beperkingen van een programmatuurfilosofie moet allereerst gewezen worden
op het streven om nauw aan to sluiten bij de terminologie en het begrippenkader
van de programmatuurkunde (software-engineering). Daarmee vallen meer vrije
opvattingen buiten ons gezichtsveld. Verder menen wij dat programmatuurfi-
losofie gebaseerd moet zijn op de methodologische reflectie over de bestaande
praktijk en de geschiedenis van die praktijk zoals die is vastgelegd in, enerzijds,
een onafzienbaar volume aan wetenschappelijke en technische documentatie over
het programmeren, en anderzijds, in een onoverzienbaar volume van software in
machines en op vele soorten van geheugenmedia.

Niet-speculatieve, ofwel wetenschappelijk goed gefundeerde inschattingen
over toekomstige technologische ontwikkelingen spelen in de programmatuur-
filosofie een rol, zij het een ondergeschikte. Een werkhypothese, die de pro-
grammatuurfilosofie mede motiveert, is de verwachting dat er nog bijzonder
veel software geschreven zal worden en dat alles wat zich laat automatiseren
op den duur ook zal worden geautomatiseerd, al is het slechts bij wijze van
experiment.

Een duidelijke beperking komt echter voort nit de intentie om of to zien van
speculatieve vaktechnische en conceptuele inschattingen. Zulke inschattingen
zijn voor filosofische doelen onvoldoende `hard'. Voorbeelden van zulke inschat-
tingen zouden kunnen zijn:

geprogrammeerde computers kunnen in potentie de biologisch gegeven in-
telligentie niet/wel evenaren;

encryptie wint altijd van decryptie en iedereen kan zijn/haar data op den
duur volledig veilig versturen;

auto's zullen over enige tijd door computers bestuurd worden;

beeldschermtechnologie is van voorbijgaande aard;

5Meestal een `write act'.
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computers kunnen wel/niet echte en voor mensen herkenbare emoties ver-
tonen;

computers hebben bewustzijn6.

Ook futurologische beschouwingen die specifieker zijn dan een classificatie
van mogelijke ontwikkelingen treden buiten de kaders van een programmatuur-
filosofie.

Wij stellen ons op de positie dat programmatuurfilosofie zich naar vermogen
van elke technologische inschatting of verwachting dient to onthouden. Dat
verdraagt zich overigens heel wel met de conceptuele ontwikkeling van kaders
die pas actueel worden in omstandigheden die nu nog als speculatief moeten
worden aangemerkt (bijvoorbeeld machines die nog 10.000 maal sneller Iopen
dan de huidige of die 10.000 maal zoveel geheugen kunnen adresseren).

1.4 Programmatuurfilosofie: een `body-mind'-
probleem?

De uitgangspunten van professioneel werk in de informatica en programmatuur
zijn moeilijk expliciet to krijgen en de afstand tussen een programme en de re-
aliteit waarin het moet functioneren draagt de kiemen van een vereenvoudigde
versie van het `body-mind'-probleem. Waar en wanneer precies gaat de logica
(`mind') van het programma over in de realiteit (`body') van de toepassing?
Een opmerkelijke vraag in dit verband is of een combinatie van een (bekende)
processor met daarop een qua herkomst onbekend programma dat een fraaie
functionaliteit vertoont (uitstekend GO spelen bijvoorbeeld) ons ooit voor een
diepzinnig verklaringsprobleem kan stellen zoals de functionaliteit van de men-
selijke hersenen dat doet. Een instantie van dit verklaringsprobleem kan zich
gaan voordoen na vele jaren van accumulatie van `legacy software'. Computer-
software is een formidabel belangrijk verschijnsel dat los gezien kan worden van
het totaal van de automatisering en computertechnologie. Software kan met
een oogmerk zijn geschreven maar het gebruik ervan is in principe niet tot de
activiteiten met dat (of enig ander) oogmerk beperkt. De computersoftware
vormt een toenemend volume aan tekst en'het is denkbaar dat het tekstvolume
van deze software dat van alle andere tekstvormen op den duur kwantitatief
zal overtreffen. De invloed van de computersoftware is echter in zeker opzicht
groter dan van `gewone tekst' omdat de software bij werking sturend optreedt
bij vele dagelijkse routines. Op dit moment is de invloed nog beperkt maar de
situatie is voorstelbaar dat de software van het gehele `home system' dat een
toekomstige leefeenheid gebruikt zo oud is dat het als een erfenis beschouwd
wordt van vele generaties terug, en dat iedere voor mensen begrijpelijke rati-
onale van vele programma's verloren is geraakt. Nu klinkt dat absurd, maar

6Volgens Chalmers [19] heeft mogelijk zelfs een thermostaat bewustzijn en een werkende
computer eveneens.
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wanneer de gemiddelde leeftijd van de `legacy code' toeneemt, moet men re-
kening houden met een ontwikkeling naar de omstandigheid dat het merendeel
van de draaiende code `legacy code' van vorige generaties is. De implicaties van
zo'n ontwikkeling voor een programmatuurfilosofie zijn aanzienlijk.

1.5 Programmatuurfilosofie: een filosofie van in-
directe handeling

Het monumentale pragmatische belang van software rechtvaardigt op zichzelf
het experiment van de programmatuurfilosofie, zeker in het licht van de werk-
hypothese uit Paragraaf 1.3. Dat het monumentale volume en belang van de
software een eigen filosofie (programmatuurfilosofie en filosofische informatica)
inhoudelijk rechtvaardigt of mogelijk maakt wordt door dit volume of belang
niet gegarandeerd. Er bestaat tenslotte ook geen filosofie van de zee.

Er bestaan verschillende gespecialiseerde filosofieen: milieufilosofie, cultuur-
filosofie, rechtsfilosofie, filosofie van de wiskunde, wetenschapsfilosofie, taalfilo-
sofie, politieke filosofie, handelingsfilosofie, bedrijfsethiek. Men kan de software
zeker wel opvatten als een verschijningsvorm van een artefactenwereld die lijkt
op de wiskunde. Daarmee wordt de breedte ervan meteen zodanig groot dat
de existentie van een zinvolle gespecialiseerde filosofie plausibel (of in elk geval
in experimentele An nastrevenswaardig) wordt. De handelingsfilosofie heeft een
met de programmatuurfilosofie vergelijkbare dimensie.

Handelingsfilosofie concentreert zich op een beperkte familie van thema's en
fenomenen en tracht op dat beperkte terrein tot een coherente en niet-triviale
beeldvorming to komen. Men zou programma's kunnen opvatten als potentiele
of indirecte handelingen van (denkbare) automaten. Die voorstelling benadrukt
een thematische verwantschap met de handelingsfilosofie. Toch zullen we deze
verwantschap niet als uitgangspunt of aanknopingspunt van onze uitwerkingen
nemen. De redenen om dat juist niet to doen zijn manifest: om to beginnen
roept het de vraag op of een machine kan `handelen' in filosofische zin, met alle
conceptuele problemen van de kunstmatige intelligentie7. Die problemen willen
we juist vermijden door software en daaruit voortvloeiende actie volstrekt niet
met een menselijke maat to meten. In de perceptie van software-engineers is de
software bbvendien veel meer tekst dan actie (althans in vergelijking met een
handeling uit de `philosophy of action').

7Chalmers [19] behandelt bewustzijn en bewust gedrag van machines in aanzienlijk detail
en in de context van de filosofie van het menselijk bewustzijn.





Hoofdstuk 2

Disciplinologie

In dit hoofdstuk wordt een disciplinologische verhandeling gegeven over de vak-
activiteit betreffende software en computers.

Een indeling in vakken en disciplines is voor de programmatuur even nood-
zakelijk als voor veel andere vakken. De gebruikelijk opdeling naar technische
kenmerken (compilers, bedrijfssystemen en applicaties) of naar fasering (`requi-
rements', ontwerp en bouw) volstaat niet op de hoogste aggregatieniveaus.

Goed bruikbaar is een opdeling van software-engineering in vier deeldisci-
plines (theoretisch, mathematisch, experimenteel en praktisch). Noodzakelijk
is de mogelijkheid om software-engineering to kunnen inperken tot het uitvoe-
rende deel van de praktische software-engineering. Om dan nog een aanduiding
voor de som der resterende onderdelen to hebben wordt de `software science'
voorgesteld als grote subdiscipline van de software-engineering.

2.1 Theoretische software-engineering
Het gebruik van de term theoretische software-engineering vergt een nadere
toelichting. Even aannemende dat de software-engineering als discipline een
duidelijke betekenis heeft (iets wat in 2.3 genuanceerd zal worden) doet zich de
vraag voor wat de toevoeging `theoretische' behelst. De veel gebruikte lezing
van `theoretische' als `mathematische' hanteren wij niet, dit in navolging van de
sociale wetenschappen en de humaniora. Wij willen betreffende de programma-
tuurkunde de volgende indeling hanteren:

theoretische software-engineering (TSE)
mathematische software-engineering (MSE)
experimentele software-engineering (ESE)
praktische software-engineering (PSE)

TSE omvat de kwalitatieve, niet-wiskundige en ongeformaliseerde beschou-
wingen over doelen, methoden, technieken, uitgangspunten en filosofische grond-
slagen van bet programmeren. MSE omvat het gehele arsenaal aan wiskundige

9
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technieken ten behoeve van ontwerp, bouw, test, analyse, gebruik en onderhoud
van software. ESE omvat het experimenteren met nieuwe software functionali-
teiten en nieuwe methoden en technieken voor het realiseren en hanteren van
nieuwe en bestaande functionaliteiten. PSE tenslotte is opgesplitst naar secto-
ren van toepassing van software en omvat per sector die methoden en technieken
die op enig moment daadwerkelijk en regelmatig in de praktijk worden toege-
past. PSE kan worden gesplitst in uitvoerende PSE (UPSE), waarin het `echte
werk' plaatsvindt en descriptieve PSE (DPSE) waarin de praktijk vanuit de po-
sitie van een neutrale en in wetenschappelijke stijl werkende waarnemer wordt
beschreven.

In Paragraaf 2.3 zullen we aangeven dat voor gebruik in een wetenschappe-
lijke omgeving een meer neutrale term, bijvoorbeeld `software science', noodza-
kelijk is als aanduiding van een veelomvattend vakgebied. Omdat de frase `soft-
ware science' een specifieke connotatie heeft (software-engineering gebaseerd op
kwantitatieve metrieken) en we wilen aangeven dat het in de software uitein-
delijk om bouw en gebruik van een klasse van artefacten gaat, hanteren we bij
voorkeur de frase 'software-engineering' om de meest omvattende discipline aan
to duiden.

Uit de aard der zaak is de praktische software-engineering wel een vak maar
geen wetenschap, hoewel DPSE als tak van wetenschap mag worden opgevat.
Vanzelfsprekend kunnen de vragen die binnen TSE, MSE en ESE optreden
voortkomen nit de ervaringswereld van de PSE. Maar ook een andere oorsprong
van wetenschappelijke vragen is legitiem en zinvol.

De opdeling in T, M, E en P (UP en DP) is vanzelfsprekend ook van toepas-
sing op onderdelen van het vakgebied software-engineering. Neem als voorbeeld
programmeertaalontwerp, dan hoort bij de M-variant de studie van typerings-
systemen, terwijl bij de E-variant het uitvoeren van `case studies' hoort.

2.2 Twee pijplijnen en de academische voorkeur
Bij het behandelen van (onderdelen van) de theoretische software-engineering
zullen wij voor zover mogelijk op geen enkele wijze de doelen van de PSE tot
uitgangspunt nemen of bekend vooronderstellen. Dit kan er toe leiden dat be-
grippen die voor de practicus evident zijn in de TSE toch worden geproblemati-
seerd zonder dat de praktische rendementen daarvan direct of indirect duidelijk
zijn. Met name ontkennen wij dat ESE zich hoofdzakelijk moet concentreren op
experimenten die bij gebleken succes kunnen worden ontwikkeld tot bijdragen
aan de PSE en dat de MSE zich voornamelijk moet concentreren op bijdragen
die `computational content' hebben en zich lenen tot experiment. Volstrekt dui-
delijk is overigens dat een concentratie van ESE op PSE en van MSE op ESE
wel legitiem en effectief kan zijn.

Met X --+ Y geven we hier aan dat onderwerp X de vragen en motiveringen
voor Y aanlevert en dat Y wordt beoordeeld op de bijdrage die het levert aan
het bereiken van doelen geformuleerd in X. Gechargeerd zou men kunnen zeg-
gen dat de pijplijn TSE -* MSE -4 ESE -4 PSE de ideologie van de onderzoeker
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bepaalt terwijl de omgekeerde pijplijn PSE --> ESE --+ MSE -- TSE de percep-
tie vanuit het economisch belang weergeeft. Wij denken voornamelijk vanuit de
pijplijn TSE -+ MSE -* ESE -+ PSE omdat deze het meest stabiel is (dit is
een `academische' voorkeur). De grootste fluctuaties zitten immers juist in PSE
vanwege de steeds wisselende (bedrijfs)economische en technologische context.
In ESE zitten grote fluctuaties omdat zowel de geslaagde als de mislukte expe-
rimenten uiteindelijk steeds worden vervangen door andere. In MSE zit gestage
groei en zeer geringe krimp. Thema's die geisoleerd raken kunnen nit MSE ver-
dwijnen, een traject dat zeker tientallen jaren in beslag neemt. TSE heeft een
stabiele kern waarin de basisbegrippen worden onderzocht en een fluctuerende
periferie waarin men kan associeren aan de fluctuaties (trends) van MSE, ESE
en PSE.

2.3 De `software science' is uit juridische
noodzaak geboren

Naast software-engineering is het zinvol de term `software science' to gebruiken
en wel voor TSE + MSE + ESE + DPSE. `Software science' wordt afgekort tot
SSC, software-engineering tot SE. Buiten de SSC valt de eigenlijke engineering
inclusief de feitelijk to hanteren normen en waarden, en de professionele zijde van
de met volledige projectverantwoordelijkheid daarbij to nemen beslissingen'.

Ook de training in de PSE is geen element van SSC. De reden om SSC als
zelfstandig vakgebied to onderscheiden is even dwingend als simpel. De argu-
mentatie hier is ontleend aan Parnas [43]. `Engineer' is op verscheidene plaatsen
ter wereld een beschermde titel2 voor personen die een geaccrediteerde opleiding
hebben gevolgd en die door een officieel daartoe gemachtigde vakorganisatie zijn
gecertificeerd3. Door `software science' naast software-engineering als etiket be-

1SSC en SE verschillen juist op het punt van de behandeling van verantwoordelijkheden.
In SSC wordt wel meta-kennis over beslissingen en verantwoordelijkheid opgenomen maar
SE omvat ook het werkelijk nemen van beslissingen en dragen van verantwoordelijkheden.
Om het beeld nog verder to compliceren, de verantwoordelijkheden die SSC wel omvat maar
niet beschrijft zijn die welke in de taxonomische vererving voortkomen uit het feit dat SSC
een wetenschappelijke activiteit is. Die verantwoordelijkheden staan bij SE niet primair. Een
discipline die SE en SSC omvat is niet denkbaar omdat deze onverenigbare stelsels van normen
moet verenigen. Als we met SEV de SE-specifieke verantwoordelijkheden aanduiden en met
SSCV de verantwoordelijkheden specifiek voor SSC dan geldt SE = (SSC - SSCV) + SEV en
SSC = (SE - SEV) + SSCV. Hierbij combineert + thema's terwijl - het tweede uit het eerste
vergeet. Er is hier sprake van een worm van modulealgebra [6] van disciplines en thema's.

2Ook wanneer in Nederland niet software-engineer maar bijvoorbeeld software-ingenieur
de beschermde titel is of wordt, is het vanwege de duidelijkheid nog ongewenst om software-
engineer als niet legaal beschermde titel of kwalificatie to zien. De afstand tussen software-
engineer en `software scientist' is echter voldoende. Bij meer algemene acceptatie van deze
terminologie kan men over gaan op `software scientist' als in het Nederlands to gebruiken
aanduiding.

3Verschillende bedrijven verzorgen opleidingen die leiden tot een kwalificatie als `certified
engineer' in een bepaalde reeks van technieken en producten. Dit is voor Parnas duidelijk niet
het gewenste niveau van algemeenheid en garandeert ook niet noodzakelijk de juiste omgang
met het dragen van verantwoordelijkheden. De dominante inbreng van slechts een marktpartij
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schikbaar to hebben kunnen we voorkomen dat het etiket software-engineering
moet worden gebruikt in omstandigheden waarin dat tot legitimiteitsproblemen
zou kunnen leiden. Zo kan men iemand aanduiden als `software scientist' wan-
neer de kwalificatie software-engineer juridische complicaties kan veroorzaken.
Deze onderscheiding zal nog lang nodig zijn. Het valt to verwachten dat de
software-engineering op een toenemend aantal plaatsen als een to beschermen
vorm van `professional engineering' zal worden aangemerkt zodat de vrije be-
naming `software scientist' voor een groot aantal deskundigen noodzakelijk zal
zijn. Het is overigens evenmin noodzakelijk dat een onderzoeker in de software-
engineering zelf (gecertificeerd) software-engineer is als dat het noodzakelijk is
dat een medisch onderzoeker arts is.

Het is denkbaar dat de software-engineer wel, maar de software-engineering
niet het aspect van verantwoordelijkheid involveert. De notie van onbevoegd
uitoefenen van de geneeskunde suggereert eveneens dat de geneeskunde niet
noodzakelijk bevoegdheid (en verantwoordelijkheid) involveert. In de praktijk
gaat men er echter van uit dat geneeskunde en het bevoegd en met verant-
woording daarvan uitoefenen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij ac-
countancy en accountant is het aanbrengen van een splitsing inzake gedragscode
en beroepsethiek ook weinig behulpzaam. Wij menen echter dat een opvatting
waarin software-engineering ten aanzien van beroepsethiek neutraal is, verwar-
ring oplevert en dat software-engineer en software-engineering op overeenkom-
stige wijze met de aspecten van bevoegdheid en verantwoording moeten samen-
hangen. Dit geldt ongeacht het feit dat de materiele inhoud van bevoegdheid en
verantwoordelijkheid, ofwel de beroepsethiek, inzake software-engineering nog
nader vastgesteld moet worden. In deze visie behoort de kennis over de vereiste
en gewenste beroepsethiek van de software-engineer bij de software-engineering,
terwijl meta-theorie over verschillende denkbare en alternatieve beroepsethieken
een onderdeel van de `software science' is. Op gevaar of dat de lezer zich stoort
aan de mate van detaillering die hier wordt aangebracht: de software-engineer
weet dat hij/zij zich binnen een project aan `coding standards' dient to houden
wanneer deze op adequate wijze zijn vastgesteld. In de software-engineering
leert men dat bij projecten doorgaans sprake zal zijn van `coding standards',
waarom dat zinvol is, hoe die moeten worden vastgelegd, en hoe naleving moet
worden bereikt. In de `software science' leert men dat sommige programmeer-
talen en -methoden nog zo in elkaar zitten dat zonder een informeel stelsel van
`coding standards', die niet door de gebruikte technologie worden afgedwongen,
niet goed gewerkt kan worden. Tevens onderzoekt men of het naleven van deze
`coding standards' wel tot de verwachte resultaten leidt, en wat de consequenties
van niet-naleving zijn.

2.4 Software-engineer & softwarearchitect
Het is niet eenvoudig om een plausibele opstelling van disciplines to bepalen
die stabiel in de context van de programmatuur kan functioneren en die in de

staat de nodige objectiviteit juist in de weg.
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uiteenlopende wensen tot profilering voorziet. Wij wagen hier een poging. In het
vervolg streven we geen volledige terminologische consistentie met deze poging
na omdat zulks tot een to ongemakkelijk taalgebruik leidt. Bovendien bestaan
er alternatieven voor deze poging die tot andere herbenoemingen in het vervolg
zouden leiden.

De praktijk van de software-engineering heeft twee delen (UPSE en DPSE),
ofwel een constructief deel (uitvoerend deel) en een descriptief deel. Binnen
het constructieve deel kunnen we vier deeldisciplines onderscheiden. De sys-
teemanalist (verantwoordelijk voor de `requirements capture' en ontwerp), de
softwareauteur (programmeur), de softwarecomponist4 (verantwoordelijk voor
een belangrijk deel van de programmering5 van de expressie van bestaande soft-
warecomponenten, ook programma's genoemd) en de softwareprojectmanager
zijn rolbenamingen voor personen die in de constructieve tak actief zijn.

De softwarearchitectuur6 is een deelgebied van de software-engineering. De
softwarearchitect7 probeert tot zo overzichtelijk mogelijke beschrijvingen van
het totaal aan software van een systeem to komen. De softwarearchitect heeft
invloed op bouw en compositie, maar analyseert, schrijft en componeert niet
zelf. De belangrijkste taak van de softwarearchitect ligt in het verhelderen
van verband tussen het systeem en de omringende context. Hierbij hoort het
anticiperen op komende wijzigingen in die context, maar ook het scheppen van
een helder beeld van de software naar buiten toe. Het overbruggen van de kloof
tussen de softwarespecialismen en de informeel werkende buitenwereld die wars
is van extreme complexiteit hoort ook tot deze taken. Zie Hoofdstuk 11 voor
een nadere uitwerking van het begrip architectuur.

Wanneer sprake is van niet-triviaal ontwerp van hardwarecomponenten dan
wordt de benaming systeemengineering van belang. Het is immers niet zonder
meer plausibel om onder software-engineering tevens het ontwerp en de bouw
van hardware to laten vallen. Aan de systeemarchitect valt dan eigenlijk niet
to ontkomen, maar de gedachte dat er teveel rolbenamingen zijn dringt zich zo
wel op. Zolang hardware als een tegen kostprijs in willekeurige multipliciteit
verkrijgbaar basis-product kan worden opgevat heeft de software-engineer het
recht om de selectie en compositie van hardware-elementen ook onder software-
engineering to vatten. De filmmaker is tenslotte ook geen chemicus en de `food

4Zie ook 2.5.
5Zie de programmeursparadox in Paragraaf 7.1.1 voor dit gebruik van het woord program-

mering.
6We noemen Shaw en Garlan [47] als overzichtsverwijzing voor softwarearchitectuur. Feijs,

Krikhaar en Van Ommering [26] geven theoretisch werk over softwarearchitectuur en Bergstra,
Heering en Mint [6] bieden een modulealgebra die ook op het niveau van architecturen gebruikt
kan worden. De ToolBus van Bergstra en Mint [7] is een instrument voor het samenstellen van
eenvoudige architecturen. Een instrument voor de compositie van omvangrijke architecturen
is CORBA. Deze cobrdinatiearchitectuur wordt op vele plaatsen beschreven, bijvoorbeeld in
[49].

7Ook de softwarearchitect heeft to maken met eventuele bescherming van officiele zijde van
het postfix architect. In beginsel volgt de noodzaak om ook voor deze functie een juridisch
neutrale benaming in to voeren. Wij laten die stag hier eenvoudigheidshalve achterwege. In
het Nederlands is softwarearchitectuurdeskundige misschien een kandidaat; bruikbaar totdat
ook de postfix `deskundige' juridisch beschermd wordt.
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engineer' geen biochemicus, de landbouwkundig ingenieur geen bioloog, de civiel
ingenieur geen materiaalkundige en de electrotechnisch ingenieur geen fysicus.
Tot nader order lijkt het legitiem om bij een project de benaming software-
engineering to hanteren wanneer:

de software aspecten (constructie, transformatie, adaptatie) van een pro-
ject duidelijk dominant zijn;

er sprake is van inhoudelijke resultaatverantwoordelijkheid;

de non-software aspecten geen innovatief karakter hebben: het betreft ge-
bruik en samenstelling van reeds ontwikkelde en op bestelling verkrijgbare
componenten afkomstig uit andere engineeringdisciplines.

2.5 Disciplinaire structuur
De samenhang van de verschillende activiteiten kan samenvattend als volgt wor-
den opgesomd.

Programmatuur (ofwel het werk van de softwareauteur).
De fijnstructuur van software in detail, waarbij software steeds is op to vat-
ten als een zelfstandig totaal. Programmatuur is tekst en wordt gemaakt
door een auteur.

Compositie (ofwel het werk van de softwarecomponist).
De samenstelling van delen tot een zelfstandig geheel, gedacht vanuit de
globale structuur van het geheel, en de organisatie van de expressie van
software.

Architectuur (ofwel het werk van de softwarearchitect).
De demarcatie van een context via de introductie van conventies, de plaat-
sing van een compositie binnen de aldus bepaalde (conceptuele) ruimte,
de opvatting van een compositie als een representant van vele mogelijke
invullingen van een structuur in een passend afgebakende ruimte. Globale
"kenmerken van klassen van deze composities.

Engineering (ofwel het werk van de software-engineer).
Van engineering bij een project is sprake wanneer een belangrijk deel van
de totale projectverantwoordelijkheid wordt geaccepteerd.

`Software science' (ofwel het werk van de softwareonderzoeker).
De softwareonderzoeker produceert, reproduceert, overweegt en verbetert
kennis op het gebied van software en zijn constructie, compositie, archi-
tectuur en engineering.



Hoofdstuk 3

Vier klassieke paradigma's
in de `software science'

Met `software science' duiden wij zoals in de inleiding beschreven de studie van
software, inclusief bouw en onderhoud aan.

Dit werd hiervoor omschreven als TSE + MSE + ESE + DPSE. Verder werd
gesteld dat de `software science' in tegenstelling tot de software-engineering niet
in legale zin kan worden opgevat. Dat betekent dat de `software scientist' niet
volgens geformaliseerde normen is opgeleid om op eigen gezag een adequaat
systeem to maken of om de bouw daarvan to superviseren en op die wijze daar-
voor de verantwoordelijkheid to dragen. De medisch bioloog en medisch fysicus
hebben een soortgelijke niet in legale zin op to vatten discipline. Dit weer in
tegenstelling tot de arts die wij een `health engineer' zouden kunnen noemen.
De `software science' omvat elkaar deels bestrijdende paradigma's, terwijl de
software-engineering als uitvoerende discipline consistente handelingsvoorschrif-
ten moet maken nit bruikbaar op elkaar aansluitende delen van die paradigma's.

Gezien de classificatie van de software-engineering die leidt tot de genoemde
decompositie van de `software science' is nadere toelichting van de notie van
een paradigma noodzakelijk. Een paradigma kan worden gezien als een samen-
stelling van delen van de vier in de decompositie genoemde componenten TSE,
MSE, ESE en PSE.

Hieronder bespreken wij vier paradigma's. Deze paradigma's worden vaak
gezien als visies op de software-engineering, maar door hun selectieve attitude is
die opvatting eigenlijk niet bruikbaar. Zomin als men de cardiologie kan zien als
een zienswijze op de geneeskunde (en wel die zienswijze dat het hart het meest
belangrijke orgaan is etc.), zomin kan men de systeemontwikkelingsmethodiek
opvatten als een visie op software-engineering of zelfs als een compleet para-
digma daarvoor. Maar het is bijvoorbeeld wel mogelijk om `software science'
zo op to vatten dat systeemontwikkelingsmethoden als de centrale kern wordt
gezien. Dat is een optie, zeker geen noodzaak want er bestaan alternatieven.
Om de metafoor van de medische wetenschap nog voort to zetten: vroeger was

15
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misschien de anatomie het centrale paradigma van de medische wetenschap, ter-
wijl tegenwoordig de celbiologie die positie lijkt in to nemen. Toch is geen van
beide op to vatten als een mogelijk paradigma voor de geneeskunde, omdat in
de geneeskunde onontkoombaar de to behandelen mens als totaal centraal staat.

Hieronder beschrijven wij vier verschillend geprofileerde visies op `software
science' die men als paradigma's of zelfs als eigen disciplines zou kunnen opvat-
ten. Deze disciplines bevatten zowel kennis als competenties. Deze paradigma's
tezamen constitueren nog Been software-engineering omdat het maken van ver-
antwoorde (dat wil zeggen to verantwoorden) keuzen tussen de verschillende
methoden en technieken een onlosmakelijk onderdeel van SE vormt (en deze
keuzeproblematiek is voor de hier genoemde paradigma's to breed). De para-
digma's die wij onderscheiden zijn:

1. systeemsoftwaretechnologie,

2. `programming methodology',

3. systeemontwikkeling (`systems development'),

4. softwaremanagement.

Voor deze paradigma's voeren we acroniemen in als volgt. De acroniemen
zijn afgeleid van Engelstalige versies van de paradigmabenamingenr.

1. systeemsoftwaretechnologie-paradigma : STP,

2. `programming methodology'-paradigma: PMP,

3. `systems development'-paradigma: SDP,

4. softwaremanagement-paradigma: SMP.

Met software wordt hier vanzelfsprekend bedoeld: computersoftware. Deze
paradigma's komen alle op ruime schaal voor, maar men kan software-enginee-
ring niet zonder meer zien als de vereniging ervan omdat de accenten zozeer
verschillen dat soms gesproken kan worden van tegenstrijdigheid.

Nadat echter de volgens Parnas [43] voor software-engineering wezenlijke
component van het dragen van verantwoordelijkheid voor de goede werking van
(door of onder toezicht van de engineer geconstrueerde) software als uitgangs-
punt is genomen, zijn de vier paradigma's zelfs nauwelijks meer in to passen in
een consistent en samenhangend totaal. De mentale constructie van de software-
engineering is daarom als kapstok voor de `software science' niet 'te gebruiken

1 Merk op dat in een Engelstalige tekst SMP expandeert naar software management pa-
radigm terwijl in een Nederlandstalige tekst het resultaat softwaremanagement-paradigma
wordt. Een internationaal bruikbaar acroniem zoals SMP blijkt een context afhan kelij ke ma-
cro to zijn. De lezer valt ongetwijfeld op dat hier eigenlijk nog `quotes' ontbreken. Deze
problematiek is bij program meertalen overigens niet minder venijnig dan bij natuurlijke talen.
Problemen van dat type inzake software vallen buiten onze beschouwingen. De taal/meta-taal
problematiek achten wij niet een extensioneel maar een intensioneel aspect.
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en de `software science' is als deel van de `computer science' een op dit moment
noodzakelijke en van software-engineering to onderscheiden module. Opgemerkt
kan worden dat Parnas meent dat mathematische semantiek overbodig is voor
de software-engineer. Dit standpunt is curieus maar onderstreept wel dat SE
niet simpelweg als uitbreiding van SSC valt op to vatten. Aan de juistheid van
de opvatting van Parnas dat het verantwoordelijkheids-aspect een essentiele rol
speelt doet dit echter niet af.

Men kan de -vier paradigma's beschouwen als een route tot een software-
engineeringdiscipline. Een paradigma hierop dan vrij om uit de andere para-
digma's delen to selecteren en die toe to voegen om zo to komen tot een software-
engineeringdiscipline (volgens dat paradigma). Er zit echter al een duidelijke
structuur in de reeks paradigma's STP, PMP, SDP en SMP. STP betreft de
constructie van artefacten die voorwaardenscheppend (`enabling') zijn voor het
bestaan en de ratio van de PMP. Men kan tenslotte niet werken zonder compu-
ter en bedrijfssysteem. Een soortgelijke relatie kan men observeren tussen PMP
en SDP, en tussen SDP en SMP. De volgende abstraheert steeds vane aspecten
die in de voorafgaande juist hoofdzaken zijn.

Zo kan een thema hoofdzaak en bijzaak tegelijk zijn maar dan in de ver-
schillende disciplines. Vanzelfsprekend zijn er meer paradigma's van direct be-
lang maar die vallen buiten de `software science': boven de systeemsoftware-
technologie kan men tenminste electrotechniek/hardware en computerarchitec-
tuur/bedrijfssystemen plaatsen. De computerarchitectuur abstraheert van de
electronica maar behoudt noties als bandbreedte en ruimtelijke structuur. De
softwaretechnologie baseert zich op een platform en abstraheert van alle fysieke
en geometrische structuur. De `programming methodology' abstraheert van bet
OS, de middleware en alle implementatie-aspecten van de programmeeromge-
ving. In de systeemontwikkeling worden de details van de programmering als
bijzaak gezien en voor het softwaremanagement zijn de technische details van
een systeemontwikkelingsmethode bijzaken.

3.1 Twee pijplijnen van klassieke paradigma's
Net als in Paragraaf 2.2 zijn twee pijplijnen denkbaar. We herhalen dat X -4 Y
aangeeft dat discipline, of paradigma, Y de vragen ontvangt vanuit X en dat
X de criteria waaraan de antwoorden moeten voldoen bepaalt. De pijplijn STP
-- PMP -* SDP -* SMP beschrijft de `software science' vanuit het perspectief
van de technoloog. Daarin is `programming methodology' noodzakelijk oindat
zo de goede systeemprogramma's kunnen worden geschreven; moet systeemont-
wikkeling systematisch worden uitgevoerd om alle onderdelen op elkaar of to

2`Abstraheren van' wordt in de programmatuur gebruikt om uit to drukken dat bepaalde
concrete aspecten worden weggelaten. Bijvoorbeeld: `het algoritme ontstaat door to abstra-
heren van de details van een programma'. Soms is niet op voorhand duidelijk wat overblijft,
bijvoorbeeld in `het functionele gedrag abstraheert van de temporele aspecten van het gedrag',
of in in een processemantiek abstraheert men van eventuele kansverdelingen die het gedrag
van een systeem bepalen'.
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stemmen; en is softwaremanagement onontbeerlijk vanwege de omvang van de
projecten.

De pijplijn SMP -+ SDP -* PMP -* STP beschrijft de `software science'
vanuit een bedrijfskundig perspectief. Alle methodologie en technologic is er
om de door bet management geformuleerde doelen to bereiken.

In tegenstelling tot de beide pijplijnen die in 2.2 aan bod kwamen is in dit
tweetal geen duidelijke asymmetrie tussen wetenschap en praktijk to vinden.
Zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit bedrijfseconomisch oogpunt valt voor
beide perspectieven iets to zeggen. Toch formuleren we ook hier een voorkeur
en wel voor de pijplijn STP - PMP -+ SDP -* SMP.

Dit is de technologische voorkeur, uiting gevend aan de gedachte dat de
technische ontwikkelingen de doelen van de managers induceren meer dan dat
omgekeerd de managementdoelen de richting en de mate van de technologische
ontwikkelingen bepalen. Dat auteurs met een academische voorkeur hier kiezen
voor een `technology drive'-scenario is niet verbazingwekkend en eigenlijk een
conservatieve positionering die in het Voorwoord ook al werd aangekondigd.

3.2 Karakterisering van de disciplines
De vier subdisciplines worden hieronder compact gekarakteriseerd.

3.2.1 Systeemsoftwaretechnologie
In deze visie is het zwaartepunt van de `software science' gelegen in de (plat-
form) technologie die aan de software ten grondslag ligt. Dit platform omvat de
computer met daarop vele componenten die in cascade leidt tot de uitvoerbaar-
heid van applicatiesoftware. In de systeemsoftwaretechnologie acht men ontwerp
en realisatie van de cascade van onderaf aan de sterkste ontwikkelingslijn van
het vak. Door een adequate ontwikkeling van juist deze technologie schept men
immers de voorwaarden om software platform onafhankelijk to maken en dat
leidt er toe dat programma's een maximaal verspreidingsgebied kunnen ver-
wachten met als gevolg dat maximale investeringen in hun ontwerp en bouw
gerechtvaardigd zijn.

3.2.2 `Programming methodology'
In dit paradigma ziet men de `software science' met name als de methodologie
van het programmeren, ofwel het schrijven van stijlzuivere programma's. In
het Engels wordt dit paradigma aangeduid met `programming methodology'.
Programmeren wordt gezien als een activiteit die inhoudelijk dichter bij logica
en discrete wiskunde staat dan bij fysica en electrotechniek (de basis van de
systeemsoftwaretechnologie) of bij de bedrijfskunde (de abstractie waarin soft-
waremanagement thuis hoort). Er is met name aandacht voor: de constructie
van programma's vanuit een ontwerp; de analyse van een ontwerp; simulatie van
een ontwerp; en test en verificatie van een constructie.
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3.2.3 Systeemontwikkeling
In bet paradigma van de systeemontwikkeling is het verschil tussen ontwerp en
bouw van groot belang. Een goed ontwerp moet op systematische wijze worden
verkregen. Bestaat dat ontwerp eenmaal dan kan men het met een gekozen
stijl van programmeren en een daarbij to kiezen technologic de bijbehorende
implementatie bouwen. Vanuit het paradigma van de systeemontwikkeling ligt
de kern van de engineering in orientatie, architectuur en ontwerp.

Dit is het meest klassieke paradigma van de automatisering. Juist bij de
automatisering van bestaande procedures en handelingen is een duidelijke orien-
tatie gegeven en levert de voor de automatisering bestaande situatie mogelijke
modellen voor architectuur en ontwerp.

Ter vergelijking merken we op dat de meeste mechanismen van de systeem-
softwaretechnologie zelf nooit als menselijke procedures of handelingen zichtbaar
zijn geweest en dat de wens om vanuit de orientatie to denken minder sterk is
dan de aansporing om vanuit de constructie to denken. Voor het paradigma van
de programmeermethoden is het bestaan van computers met bruikbare presta-
ties enerzijds en het bestaan van to automatiseren procesverlopen anderzijds in
uiterste instantie niet meer dan een extra aansporing.

3.2.4 Softwaremanagement
Hier staat de observatie centraal dat de `software science' net als alle andere
engineeringactiviteiten een systematisch productieproces is en dat software spe-
cifieke, kwantitatieve methoden aan de basis van het management van dat pro-
ductieproces staan, naast de gebruikelijke en niet-software specifieke aspecten
van management. Werkend in dit paradigma zal men zich concentreren op het
meetbaar maken en reguleren van alle parameters van het softwareproductiepro-
ces die men ter zake relevant acht. De softwaremanager moet met een veelheid
aan ontwerpmethoden en constructietechnieken uit de voeten kunnen en bepaalt
voorkeuren conform de mogelijkheden tot procesbeheersing die deze methoden
en technieken bieden.

3.3 Trefwoorden
Per discipline noemen we hieronder een aantal `key words & phrases'3.

3.3.1 Systeemsoftwaretechnologie
Componententechnologie, middleware, client server architecture, interface, win-
dow management system, mark-up language, bedrijfssysteem, netwerk, commu-
nicatieprotocol, programmeeromgeving, database, transaction processing, pres-
tatie, scalability, de verschillende veel gebruikte programmeertalen, editor, inter-

3 In deze paragraaf verlaten wij ter beperking van het aantal aanhalingstekens, in de over-
tuiging zo de leesbaarheid to vergroten, de taalconventies genoemd in het Voorwoord.
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preter, compiler, parser, separate compilatie, assembler, linker, loader, dynami-
sche linker en loader, code compactheid, lazy evaluation, debugger, class library,
configuration management, systeembeheer, animatie, simulatie, coordinatietaal,
gedistribueerd object, objectmakelaar, object browser, executeerbare specifica-
tie.

In dit paradigma is een grote rol weggelegd voor de bestudering van feitelijke
werkwijzen en op het zich ontwikkelend complex van constructie- en transfor-
matietechnieken en technische concepten.

3.3.2 `Programming methodology'
Gestructureerd programmeren, semantiek van programmeertalen, object ge-
orienteerd programmeren, (multiple) inheritance, multi-thread programming,
parallel programmeren met synchrone of asynchrone communicatie, shared data
versus private data, functioneel programmeren, logisch programmeren, top down
design, bottom up design, stepwise refinement, formele specificatie, specifica-
tietaal, semantiek van specificatietalen, formele verificatie, state space explora-
tion, transformationeel ontwerp, genetisch algoritme.

Van al deze concepten staat de mathematisch methodologische betekenis cen-
traal. Programmeertalen en ondersteunende systemen worden slechts gezien als
hulpmiddelen om deze concepten to benutten. De talen zijn benaderingen van
een conceptueel ideaal terwijl in de systeemsoftwaretechnologie die concepten
slechts een pragmatische rol spelen.

3.3.3 Systeemontwikkeling
Modellering, prototyping, validatie, visual programming, 4e-generatietaal, ob-
ject georienteerd ontwerp, requirements capture, software life cycle, milestone,
design patterns, datamodel, dataflow model, informatiestromen, state based
model, procesmodel, softwarearchitectuur, database ontwerp, client server archi-
tecture, softwarearchitect, iteratief ontwerp, participatief ontwerp, functionele
specificatie, gebruikersinterface, implementatiedetail, technisch ontwerp, evolu-
tionair ontwerp (software farming), debugging, dataflow analysis, testen, test
generation, black box test, white box test, test design.

3.3.4 Softwaremanagement

Software development process, capability maturity model, software process im-
provement, personal software process, softwaremetriek, functiepuntanalyse, im-
pactanalyse, softwarerenovatie, systeemconversie, systeeminnovatie, legacy soft-
ware, code assessment, code inspection, ontwerpkosten, onderhoudskosten, risi-
coanalyse, kwaliteitsbeheer, chief programmer team, programmer productivity,
aantal fouten per regel code, aantal bugs gerapporteerd per tijdseenheid, good
enough programming, user satisfaction, economy of scale, kennismanagement,
business objects, informatiebeheer, data integrity, business process reengineer-
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ing, workflow analyse en modellering, klantgericht werken, totaaloplossing, fixed
price project, productontwikkeling, maatwerksoftware versus confectiesoftware.

3.4 Competenties in de verschillende `software
science'-disciplines

Een competentie is het vermogen een vooraf inhoudelijk en kwantitatief afgeba-
kende taak met een van to voren vastgesteld instrumentarium, binnen een zeker
budget en tijdsbestek uit to voeren. Competentie komt voort uit training en
ervaring. Sommige competenties omvatten elkaar, competenties hebben immers
een klassestructuur met meervoudige vererving. Hieronder geven we een lijst
van competenties die men voor de vier disciplines als sleutelcompetenties zou
kunnen aanmerken. Het spreekt vanzelf dat de meeste in de `software science'
werkzame personen slechts een klein deel van deze competenties hebben verwor-
ven.

3.4.1 Systeemsoftwaretechnologie
Het maken van systeemprogramma's van vooraf omlijnde aard, omvang en
applicatiedomein in de verschillende programmeertalen. Er zijn minstens
20 verschillende combinaties met geheel eigen karakteristieken.

Het begrijpen van, en in eenvoudige gevallen kunnen werken met, instru-
menten voor componententechnologie met het oog op interoperabiliteit,
portabiliteit en hergebruik.

Het begrijpen en bouwen (schrijven) van de basiselementen van een pro-
grammeeromgeving: `interpreter, compiler, parser, parser generator, code
generator, linker, loader, editor, debugger, pretty printer'.

Kennis van de beveiligingsaspecten die voor een platform essentieel zijn,
in staat zijn om deze aspecten adequaat mee to nemen bij aanpassingen
van een platform.

Kennis van verschillende gangbare bedrijfssystemen en platforms, de im-
plicaties welke deze hebben voor de installatie, configuratie en beheer van
systeemsoftware en applicatiesoftware.

Inzicht in de taken van netwerkbeheer, vermogen om netwerkbeheer uit to
voeren op verschillende netwerkarchitecturen.

3.4.2 `Programming methodology'
Het ontwerpen van een klein systeem via elk van de volgende drie trajecten:
'top-down (stepwise refinement), bottom-up' en transformationeel.
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Het geven van duidelijke en overtuigende voorbeelden van het gebruik van
de verschillende programmaconstructies en programmatuurstijlen. Op ba-
sis van deze kennis kunnen beoordelen welke constructies en stijlen passend
zijn bij een concrete probleemstelling.

Het geven van een formele specificatie. Dit levert een competentie per sys-
teemtype en specificatietaal/paradigma, in totaal enkele tientallen com-
petenties. Het ontwerpen van een toepassingsspecifieke specificatietaal.

Het uitvoeren van een programmaverificatie. Er zijn drie parameters: pro-
grammeertaal, thema van de applicatie, en de taal waarin de specificatie
is gesteld.

Het uitvoeren van een mechanische controle van een correctheidsbewijs.

Het toepassen van een geautomatiseerde `state space'-exploratie op een
procesbeschrijving.

3.4.3 Systeemontwikkeling
Het maken van een `requirements'-specificatie (is geformaliseerd eisenpak-
ket) op basis van systematische `requirements capture'. Het in overleg met
opdrachtgevers of toekomstige gebruikers valideren van een eisenpakket.
Het maken van kostenschattingen voor diverse fasen van de systeemont-
wikkeling.

Het maken van een functionele specificatie op basis van een eisenpakket.
Deze competentie kent twee parameters: de notatie van het eisenpakket en
de specificatietaal voor de functionele specificatie. Het in overleg valideren
van de functionele specificatie.

Het maken van een gemodulariseerd technisch ontwerp op basis van een
functionele specificatie. Het in overleg valideren van het technisch ont-
werp.

Prototyperen van een functioneel of technisch ontwerp met een vastge-
stelde techniek.

Ontwerpen, genereren en uitvoeren van tests op een vooraf gegeven im-
plementatie op basis van een aanwezige functionele specificatie.

Het installeren van software, het verwerken van foutmeldingen en klachten,
het onderhouden van de software en het distribueren van nieuwe versies.
Het volgens gegeven plan uitvoeren van een softwareconversie.

3.4.4 Softwaremanagement
Een 'workflow'-model maken van een organisatie voorafgaande aan een
systeemontwikkelingstraject. Het eventueel voorstellen en uitvoeren van
BPR-traject (BPR staat voor `business process redesign').



23

Het inschalen van een organisatie in het `Capability Maturity Model'. Het
plannen en uitvoeren van een SPI-traject (SPI staat voor `software process
improvement') .

Het achteraf beschrijven van de softwarearchitectuur van een gegeven sys-
teem. Het, mede op basis van deze inzichten, vaststellen van de techni-
sche doelen van een softwareconversie. Het uitvoeren van 'impact'-analyse,
voorafgaande aan een softwareconversie.

Het evalueren van een reeks metrieken en kwantitatieve schattingen bij
een gegeven corpus aan software. Het daaropvolgend formuleren van aan-
bevelingen over herstructurering en onderhoud.

Het leiden van een softwareontwikkelings-team. Het (doen) opleiden van
personeel. Het inzetten van expliciet kennismanagement voor het op lan-
gere termijn garanderen van kwaliteit en prestatie van een groep van sys-
teemontwikkelaars.

Het maken van een strategisch plan ten aanzien van de lange termijn
ontwikkeling van de software ten behoeve van een organisatie, een familie
van producten of een familie van productieprocessen.

De bekende notie van `requirements engineering' zou vanuit een fundamenta-
listisch standpunt ook opgesplitst kunnen worden in een `requirements science'
(in de zin van de kennis en de vaardigheden) en een eigenlijke `requirements
engineering' (in de legale zin, met bijbehorende verantwoordelijkheden en plich-
ten). Daarbij behelst het laatste tevens al die pragmatische aspecten die on-
rnisbaar zijn wanneer men in een concreet geval tot voldoende nauwkeurige en
volledige `requirements'-specificaties wil komen. Wij stellen voor `requirements
capture' gebruiken als benaming van een onderdeel van de `software science' en
`requirements engineering' als aanduiding van een onderdeel van de software-
engineering.

3.5 Contrasten
Onder contrasten verstaan wij tegenstellingen, die men eenvoudig waar kan
nemen, tussen de verschillende disciplines. Deze tegenstellingen lopen uiteen van
`onbekend maakt onbemind' tot ernstige veroordeling, en van onverschilligheid
tot het actief beoordelen als volstrekt irrelevant.

We noemen per discipline enkele frequent waarneembare attitudes over the-
ma's uit de andere disciplines.

3.5.1 Vanuit systeemsoftwaretechnologie
Weinig belangstelling voor abstracte semantiek, wel voor zeer concrete
operationele semantiek.
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Vrijwel geen belangstelling voor verificatie.

Geen belangstelling voor `requirements capture', validatie versus verifica-
tie.

Geen belangstelling voor life cycles, CMM, functiepuntanalyse en `legacy'-
problemen.

Zelfbeeld: vitaal onderwerp waarop de andere disciplines een optionele en
structuurloze bovenbouw zijn die weinig respect afdwingt. Direct contact met
de industrie; men denkt in termen van de producten van de industrie.

3.5.2 Vanuit `programming methodology'
Weinig belangstelling voor de technische details van de systeemsoftware-
technologie voor zover niet direct en op conceptueel niveau van belang
voor de semantiek van programma's en talen.

Geen belangstelling voor de sociologische/psychologische kant van de `re-
quirements engineering'.

Negatieve attitude ten opzichte van softwaremetrieken, ten opzichte van
meting, verbetering en standaardisatie van werkprocessen, `legacy'-pro-
blematiek.

Geringe belangstelling voor de notie van een 4e-generatietaal. Weinig
belangstelling voor de bijzonderheden van specifieke applicatiedomeinen.

Zelfbeeld: sinds jaar en dag de fundamentele en wetenschappelijke kern van
de wetenschappelijk gefundeerde software-engineering. De enige route waarlangs
de intrinsiek mathematische aspecten van het programmeren tot gelding kunnen
komen. Meer dan de andere disciplines toneel van ideologische versplintering en
conflict.

3.5.3 Vanuit systeemontwikkeling
Geen belangstelling voor andere dan de volstrekt gangbare programma-
tuurstijlen: na `requirements engineering' volgt vanzelfsprekend niet een
exotisch implementatietraject in een functionele of logische taal en even-
eens geen formele specificatie laat staan verificatie.

Respect voor doch weinig verband met de intrinsiek technis-che aspecten
van de systeemsoftwaretechnologie.

Geen belangstelling voor semantiek (doorgaans totale onbekendheid met,
en bijzonder lage verwachtingen van formele methoden).

Weinig belangstelling voor softwareprocesbeoordeling en standaardisatie,
en voor metrische technieken.
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Zelfbeeld: meer dan in de andere disciplines heeft men in de systeemont-
wikkeling de gedachte dat men de, in de zin van de methodiek, historische
hoofdlijnen van de automatisering volgt.

3.5.4 Vanuit softwaremanagement
Geen enkele belangstelling voor de semantische verschillen tussen onder-
scheiden programmaconstructies.

Weinig belangstelling voor de implicaties van moderne componententech-
nologie.

Weinig belangstelling voor de interactie tussen de technologie en de ont-
wikkeling van programmeertalen en -methoden.

Geen belangstelling voor formele specificatie en verificatie.

Het als ideologisch bestempelen van zelfs de meest harde en onmiskenbare
conclusies uit de `programming methodology'.

Zelfbeeld: een bedrijfskundige aanpak waarin de systematiek naar vermogen
moet worden aangepast aan die in andere meer klassieke engineeringdisciplines
(auto's, wegen, bruggen, huizen etc.).

3.6 Van `software science' naar
software-engineering

Deze stap is formidabel groot. De overgang naar software-engineering omvat
het integreren van een bonte verzameling aan ervaringsfeiten die in de praktijk
de keuzen tussen verschillende methoden en technieken (uit de vereniging van
de bovenstaande disciplines) sturen. Op grond van die ervaringsfeiten, to verge-
lijken met de jurisprudentie in de rechtswetenschappen, kan men met enige ze-
kerheid voorspellen of een bepaalde combinatie van technieken, met een gegeven
fasering in de handen van een team, met zekere vooraf bepaalde competenties,
succesvol in een voorgesteld softwareontwikkelingstraject kan worden toegepast.

In dit boek komt de precieze demarcatie van de software-engineering als een
voor de praktijk noodzakelijke en voldoende `body of knowledge' niet aan de
orde. Redenen daarvoor zijn:

De inhoud van de software-engineering is sterk afhankelijk van de tijd.
Nieuwe technieken komen erbij en oude vallen af.

Het vaststellen van de juiste `body of knowledge' is een zaak van ken-
nismanagement. Een onderdeel van dat kennismanagement omvat een
voortdurende interactie tussen academische aanbieders van een opleiding
en het maatschappelijk veld. Die discussie maakt zelf geen deel uit van de
TSE, hooguit van de PSE (de beschrijving van de resultaten kan gezien
worden als taak voor DPSE).
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Er is een aanzienlijke mate van nader onderzoek nodig om vast to stellen
welke verantwoordelijkheden de software-engineer precies moet kunnen
dragen en hoe een opleiding er voor kan zorgen dat hij/zij in beginsel
voldoende voor het dragen van zulke verantwoordelijkheden is toegerust.

De bijdrage van ervaring aan het dragen van van verantwoordelijkheden is
onduidelijk en ook ten aanzien van de software-engineeringparadoxen (zie
Hoofdstuk 10) zal een positie moeten worden gekozen. Onduidelijk is in
welke mate de taak van de software-engineer in de hoek van de technische
planvorming en de kostenbewaking komt to liggen en in welke mate dieper
liggende, inhoudelijke, en sterk toepassingsafhankelijke verantwoordelijk-
heden aan de orde komen.

Het is, in onze opvatting, op dit moment niet mogelijk om een duidelijke de-
marcatie van leerstof en ervaring to vinden waarop men met recht het vermogen
tot het dragen van verantwoordelijkheden ten aanzien van het goed functioneren
van software kan baseren. Deze onmogelijkheid kan als een, misschien extreme,
werkhypothese worden gezien. Vooralsnog is de `software science' een, weliswaar
minder bekende, maar toch veel duidelijker notie dan de software-engineering.
Ook het eventuele ontstaan van een consensus tussen academische opleiders en
beroepsveld impliceert niet dat de genoemde vragen bevredigend kunnen wor-
den beantwoord. Voor de installatie van een academisch curriculum `software
science' zijn duidelijker argumenten aanwezig dan voor de installatie van een
software-engineering curriculum. (Deze opvatting bouwt voort op Bergstra en
Klint [8].)



Deel II

Wat is software?
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Hoofdstuk 4

Kwalitatieve ontologie

In dit hoofdstuk komt in algemene en hedendaagse termen aan de orde wat
software is. Software wordt hier in de eerste plaats besproken vanuit het bestaan
van digitale machines en de rol die software daarin speelt. In dit hoofdstuk is
de wijze van ontstaan noch de eventuele doelstelling of functie van software aan
de orde.

4.1 Programma's en computers
Het is aantrekkelijk maar niet redelijk om in een behandeling van de programma-
tuurfilosofie de computer zelf geheel buiten beeld to laten. Dit is aantrekkelijk
omdat het de autonomie van de software als concept onderstreept en omdat het
de niet onaanzienlijke moeilijkheden bij de beschrijving van het verband tussen
hardware en software omzeilt. Het is niet redelijk omdat uiteindelijk de expres-
sie van de software via de hardware loopt en de software ook slechts soft is in
contrast met deze hardware. Hieronder wordt getracht to formuleren `wat een
computer is. Deze formulering dekt beslist niet alle mogelijkheden en iedere
technologie maar geeft wel een kader waarbinnen de discussies gevoerd kunnen
worden.

4.1.1 Computers als ervaringsfeit
Wij nemen de uitgangspositie in dat `computers' een ervaringscategorie vormen
(zoals bomen, planeten en rotsblokken) en dat het onderscheid van software en
hardware voortkomt uit de studie van deze categorie. De verzelfstandiging van
de software tot een concept dat de individuele computer, het platform of zelfs
de technologische generatie daarvan overstijgt is een stap die in filosofische zin
rechtvaardiging behoeft maar waarvan de legitimiteit voor ons een werkhypo-
these is. Deze werkhypothese levert op dat we de software als karakteristiek
meegeven dat deze in beginsel geschikt is om een automaat (rekenmachine,
processor, computer) to besturen. Dat aspect in de omschrijving dwingt ons
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weliswaar in beginsel om computers to bestuderen, echter bij nader inzien blijkt
dat men van de feitelijke machines afstand kan houden omdat de programmeer-
talen waarin de meeste software is gesteld vanuit hun syntaxl en semantiek een
interpretatie van programma's als instructie of reeks van instructies voor een
machine mogelijk maken, ongeacht de precieze aard van de beschikbare ma-
chines. Het blijkt zelfs dat sommige vormen van software in eerste instantie
volstrekt los van een machine kunnen worden gezien.

Naast deze constateringen doet zich bij het bestuderen van computers een
aanzienlijke complicatie voor vanwege de complexiteit van moderne computer-
systemen. Een eenvoudige voorstelling is daarmee meestal zodanig bezijden
de realiteit dat deze nauwelijks of niet meer van algemeen filosofisch belang
kan zijn. Ongeacht het niet geringe vermogen van de filosofische methode om
in zeer complexe omstandigheden nog tot zinvolle en hanteerbare abstracties to
komen, ontstaat onvermijdelijk de wens om door bet behandelen van meer detail
scherper inzicht to verwerven. Bij deze wens moet men zich kennelijk tevreden
stellen met abstracte beeldvorming die specifiek is voor een doel. Om dit na-
der toe to lichten: zelfs van een PC kan de documentatie tot 10.000 bladzijden
oplopen. Het volledig lezen daarvan is bijna onmogelijk. Men moet aannemen
dat de technici die deze documentatie gebruiken selectief lezen op basis van een
abstracte voorstelling.

Ten dienste van de programmatuurfilosofie is een abstractie van machines die
de rol en plaats van software kan illustreren zinvol. Een gebruikelijke abstractie
is de Turing-machine. Daarmee kunnen we wat moeilijk uit de voeten omdat
de notie van tijd, bet onderscheid tussen hardware, firmware en software en
de interactie met een omgeving er niet duidelijk in aan de orde komen. Dat is
ophefbaar door de machine van extra aspecten to voorzien, zoals een tweede tape
waarop de data als software gezien mogen worden, verschillende onafhankelijk
bewegende leeskoppen, een klok en het regiem van een stap per kloktik, aparte
tapes waarop de omgeving kan schrijven en die door de machine alleen kunnen
worden afgelezen, tapes waarop uitsluitend uitvoer wordt gerealiseerd en een
minuscuul bedrijfssysteem. Op deze wijze wordt het model weer complex en
de betekenis voor het begrip neemt snel af, temeer omdat ieder mechanisme
dat men in een computer meent to ontwaren aanleiding kan geven tot nieuwe
kenmerken en eigenschappen van het aldus expanderende Turing-machinemodel.

Het model dat hieronder beschreven wordt is nauw verwant aan de beroemde
Von Neumann-architectuur. We noemen dit model het standaard machinemodel
omdat het in mechanische zin correspondeert met de Von Neumann-machine.

4.1.2 Het standaard machinemodel
Wij zien de hardware als een mechanisme dat voorzien is van een geheugen
waarin het op enige wijze kan lezen en schrijven en dat met grote regelmaat
(mogelijk enkele miljoenen malen per seconde) een vaste cyclus van drie fasen
doorloopt:

'Syntax is net zo als software een term die we zonder aanhalingstekens gebruiken. De
correcte vertaling van `syntax' is syntaxis, maar dat is in de programmatuur ongebruikelijk.
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De fasen van de centrale cyclus

1. Invoerfase.

Bekijk alle externe invoerkanalen waar op dat moment op gelet wordt;
`gelet worden op' is een kenmerk dat per kanaal varieert in de tijd en
steeds uit het geheugen moet komen. Rapporteer de wijzigingen op de
invoerkanalen en noteer deze in het geheugen. Stel vervolgens de interne
klok bij op de juiste tijd, ongeacht fluctuaties in de lengte van deze cyclus.

2. Rekenfase.

Bepaal op grond van de gegevens verzameld in de invoerfase en op grond
van de gegevens in het geheugen een qua omvang begrensde reeks van
wijzigingen die in het geheugen moeten worden aangebracht en breng deze
aan. De wijze waarop deze mutaties in het geheugen worden bepaald kan
complex zijn en honderden tot duizenden eventueel deels gelijktijdig nit
to voeren inspecties, mutaties en tests van geheugenplaatsen involveren,
maar ligt volledig vast met de gegeven machine en is op geen enkele wijze
variabel `programmeerbaar' of contextafhankelijk.

3. Uitvoerfase.
Produceer nieuwe uitvoer voor alle externe uitvoerkanalen waar een wij-
ziging gewenst is. Deze uitvoer wordt per kanaal bepaald op basis van
de geheugentoestand van dat moment en de klok. Deze stap kan deels
gelijktijdig gebeuren met de vorige twee.

De in- en uitvoerkanalen nemen meestal de vorm aan van plaatsen met elec-
trisch geleidend materiaal waarop de uitvoerwaarden worden geplaatst door een
`hoge' dan wel `lage' spanning (voltage) aan to bieden. Het onderscheid hoog
versus laag berust op een afspraak tussen computer en omgeving. In de praktijk
betreft het hier een afspraak tussen de bouwers van de computer en die van de
randapparatuur.

4.1.3 De werking van het geheugen
De cyclus wordt in gang gezet met het aanschakelen van de machine en beeindigd
met het uitschakelen ervan. Na het uitschakelen van de machine behoudt een
deel van het geheugen de dan bereikte toestand (het permanente geheugen)
terwijl een ander deel willekeurige waarden kan aannemen (het niet-permanente
geheugen). Er is ook nog een deel van het geheugen dat de waarde altijd behoudt
en dat bovendien niet gewijzigd kan worden (het waste of `read only' geheugen).
Het geheugen kan worden gezien als een in de tijd varierende eindige rij van
waarden (bits) to kiezen uit 0 en 1. De rij heeft een vaste lengte en de plaats
van een bit in de rij wordt de index genoemd. Van (inclusief) index 1 tot
en met index Krom, is het geheugen vast, daarna variabel. Van Krom, + 1 tot
en met Kram, is het geheugen variabel. Van index Kram + 1 is het geheugen
variabel en permanent en de maximale index is Kmas. Krom, Kram en Kmax zijn
vaste constanten voor een computer (processor met geheugenchips, ingebouwde
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schijven etc.), en ook de waarden van het geheugen voor een index tot aan Krom
liggen voor de machine vast. De geheugenpositie met index n duiden we aan
met G(n). Samenvattend:

Vast geheugen: de posities G(1) tot en met G(Krom)

Variabel niet-permanent geheugen: de posities G(Krom + 1) tot en met
G (Kram)

Variabel permanent geheugen: de posities met G(Kram + 1) tot en met
G(Kmax)

Alle bewerkingen op het geheugen lopen via de index die doorgaans zelf weer
opgeslagen wordt in het geheugen. Van belang is vast to stellen dat de tijd die
het kost om een waarde nit het geheugen op to halen of to wijzigen bij gegeven
index afhankelijk is van die index, er zijn snelle en langzame plaatsen. De kennis
daarover is meestal op een of ander wijze in de machine vastgelegd (bijvoorbeeld
in snelle vaste geheugenplaatsen of in het mechanisme dat de rekenfase regelt).
Wil de computer data vastleggen op een extern geheugen dan moet dat gebeuren
via de outputkanalen, net zo als dat met de visualisatie van gegevens op een
beeldscherm vaak het geval is. Toetsenbord en beeldscherm zijn zelf, net als de
externe schijven, geen onderdeel van de computer.

De computer heeft een fysieke identiteit, een plaats, een gewicht en alle voor
een stoffelijk en roerend artefact gebruikelijke kenmerken. Er bestaan op elk
moment in de tijd vele miljoenen computers tegelijkertijd. Van belang is dat de
computer zekere fysieke eisen stelt, zoals een voldoende trillingsvrije opstelling,
met temperatuur en vochtigheid binnen zekere grenzen, en ook electromagneti-
sche achtergrondvelden binnen bepaalde grenzen. Bovendien heeft de computer
een energiebehoefte. De energievoorziening zelf is geen onderdeel van de compu-
ter. De levensduur van de computer wordt allereerst bepaald door slijtagever-
schijnselen. Deze zijn voor de mechanische delen (bijvoorbeeld de schijven) van
de gebruikelijke soort, en voor de electronische delen van een iets minder gebrui-
kelijke soort. De bedrading op de chips kan degraderen met als gevolg dat de
machine niet meer op de verwachte wijze de bovengenoemde cyclus doorloopt.
Deze slijtageverschijnselen kunnen lang op zich laten wachten en een technische
levensduur van enkele honderden jaren is op dit moment vermoedelijk haalbaar
(bezien vanuit de fabricagetechniek en afgezien van omgevingsfactoren). Het
lijkt echter redelijk de computer als een artefact met een begrensde levensduur
op to vatten, waarbij er een grote variatie kan zijn in de optredende levensdu-
ren. De software kan eventueel een levensduur hebben die die van de machines
waarop deze resideert verre overschrijdt.

4.1.4 Inhoud en compartimentering van het geheugen
Op ieder moment van het bestaan van de machine bevatten de geheugenplaatsen
voorbij Krom, een reeks van de (gebruiks)geschiedenis van de machine afhanke-
lijke bits. Deze serie van bits vormen de op de machine aanwezige data. De

.
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externe beschouwer die het gedrag van de machine nader wil bestuderen zal
deze data compartimenteren, waarbij de compartimenten een eigen identiteit
kunnen krijgen en zich transformeren in de tijd, migreren door het geheugen en,
althans in de beeldvorming, zelfstandige objecten representeren die met elkaar
in conversatie kunnen treden.

De fysieke vorm van een compartiment is een genummerde reeks van geheu-
genplaatsen. Het eenvoudigste is een `blok', de bits G(ki) tot en met G(k2) voor
indexen kl en k2. Ook mogelijk is dat voor een afbeelding g de bits g(i), met
i tussen kl en k2 bet compartiment vormen. De logische inhoud van bet com-
partiment is de reeks van waarden die op de opeenvolgende indexen gevonden
kan worden. Deze logische inhoud verandert mogelijk tijdens de werking van de
machine. Van belang is de vaststelling dat bet een interpretatie van de buiten-
staander is om blokken en compartimenten in bet geheugen to onderscheiden.
Dit soort indeling wordt gebruikt om het systeem beter to begrijpen, en van-
zelfsprekend bij het ontwerp. Men kan die indeling aan de fysieke structuur van
de machine nauwelijks zien en indien er van een compartimentering sprake is
dan zal de informatie over de grenzen van compartimenten vaak gevonden moe-
ten worden op basis van de logische inhoud van andere compartimenten. Het
is gebruikelijk computers to begrijpen vanuit een bekend ontwerp, zodat men
tenminste weet welke compartimentering de ontwerpers hebben nagestreefd. Bij
afwezigheid van informatie over een ontwerp, of bij afwezigheid van enig ont-
werp zoals ook een ontwerp van de menselijk hersenen niet gegeven is, kan dit
erg moeilijk to reconstrueren zijn.

De compartimentering leidt doorgaans tot een zogenaamd `file system', dit is
een mechanisme dat aan namen (bitreeksen van beperkte lengte) compartimen-
ten toevoegt. Er zijn ten aanzien van de compartimentering van bet geheugen
vele mogelijkheden. De noodzaak om de compartimentering hier to bespreken
is dat een bepaalde verschijningsvorm2 van het concept software alleen bestaat
bij de gratie van bet bestaan van geheugencompartimenten die vallen binnen
de ruimte voor permanent maar niet vast geheugen. Software is een op ze-
ker moment bestaand geheugencompartiment binnen het variable/permanent
geheugen dat voldoet aan de volgende twee criteria:

het causaliteitscriterium en

bet flexibiliteitscriterium.

Deze criteria worden hieronder apart toegelicht.

4.1.5 Het causaliteitscriterium
Software is hierboven geintroduceerd als een speciaal soort geheugencomparti-
ment, zo'n compartiment heet dan ook wel een programma. De omstandigheden
waaronder een geheugencompartiment als een programma kan worden opgevat
verdienen nadere aandacht. De interpretatie van een compartiment als een

2Deze vorm wordt in Paragraaf 5.1.1 Punt 1 aangegeven met ESW n ISW fl BVMC.



34

programma is gerechtvaardigd en gebruikelijk wanneer omstandigheden kunnen
ontstaan waarin gedurende vele achtereenvolgende doorlopingen van de centrale
cyclus de bepaling hoe het geheugen moet worden aangepast, op welke kanalen
invoer moet worden afgelezen en welke uitvoer, waar moet worden afgeleverd
causaal afhangt van de waarden die in het betrokken compartiment zijn opge-
slagen.

Deze causale afhankelijkheid is doorgaans een indirecte in die zin dat het
betrokken compartiment mogelijk eerst aanzienlijk is getransformeerd (vertaald)
tot een ander compartiment op een andere plaats in het geheugen en dat de
afhankelijkheid in mechanische zin er een is van dat andere compartiment. Deze
vertaling kan weer in enkele onderscheiden stappen zijn opgedeeld. Er is dan een
keten van versies die het als software aan to merken compartiment verbindt met
het compartiment dat uiteindelijk de werking van de machine in mechanische An
beinvloed. Uit deze overwegingen volgt onontkoombaar dat de notie software
geen scherpe grenzen heeft.

De vaagheid van de grenzen is nog pregnanter omdat de expressie van soft-
ware ook onder invloed kan staan van andere compartimenten die men tevens
een causaal verklarende rol kan toedichten. Wanneer een programma wordt uit-
gevoerd via interpretatie is de interpreter zo'n ander programma. Opgemerkt
kan worden dat zo'n ander compartiment zelf vaak niet aan het flexibiliteitscri-
terium hieronder zal voldoen.

4.1.6 Het flexibiliteitscriterium
Bij de classificatie als software is naast een causale afhankelijkheid, tevens vereist
dat door variatie in de inhoud van het compartiment een variatie in gedrag van
de machine optreedt die veel complexer is dan wanneer het gedrag via een een-
voudig verband door de inhoud van het compartiment wordt geparametriseerd.
Er dient grote flexibiliteit to zijn in de mogelijke inhouden van het besproken
compartiment. Bij wijzigingen van het compartiment moet in veel gevallen een
zinvol gewijzigd gedrag van de machine optreden. De complexe afhankelijkheid
die hier wordt aangetroffen moet ieder regelmatig berekenbaar en beslisbaar pa-
troon to buiten gaan. In Paragraaf 4.4.2 zullen we in de vorm van het verborgen
programmeertaal criterium een nadere precisering van het flexibiliteitscriterium
geven.

Ter toelichting is met name een negatief voorbeeld van belang. Wanneer een
programma gebruik maakt van een file met instellingen voor presentatie op het
scherm dan is er wel sprake van een causale koppeling tussen de inhoud van de
file en het gedrag bij expressie van het programma, maar door manipulatie van
de file met parameters is toch slechts zeer beperkte flexibiliteit in dit gedrag
to bereiken. Daarmee voldoet de file met instellingsparameters niet aan het
flexibiliteitscriterium.

Onder de causaal relevante compartimenten selecteert het flexibiliteitscrite-
rium enkele specifieke compartimenten. Er volgt niet uit deze opvattingen dat
in een machine altijd volgens deze criteria software aan to wijzen valt. In het bij-
zonder kan een machine zeer specifiek zijn voor bepaalde taken zodat geen enkel
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compartiment aan het flexibiliteitscriterium voldoet. Zulke taken kunnen een-
voudig zijn zoals bij elementaire ge7ntegreerde schakelingen. Ook voorstelbaar
is dat deze machines juist bijzonder complex zijn3.

Er zijn vele omstandigheden denkbaar waarin wel aan het flexibiliteitscri-
terium wordt voldaan maar zeker niet sprake is van software die door mensen
geschreven zou kunnen zijn. De beide criteria impliceren op geen enkele wijze
dat de als software aan to merken compartimenten een `menselijke' oorsprong
moeten hebben.

4.1.7 Firmware, ook software
Opgemerkt kan worden dat het causaliteitscriterium en het flexibiliteitscrite-
rium in principe ook van toepassing zijn op een nit vast geheugen bestaand
compartiment. Voldoet een dergelijk compartiment aan beide voorwaarden dan
spreekt men van firmware in plaats van software.

Hierbij is het gedachtenexperiment extremer in die zin dat men zich nu ge-
wijzigde vormen van het vaste geheugen moet voorstellen, hetgeen de productie
van nieuwe machines als onderdeel van het gedachtenexperiment vergt.

Het is voor de doelen van dit werk zinvol ook firmware als software op to vat-
ten. De engineering van firmware en software gaat in grote lijnen parallel. Hier
zal voortaan firmware ook als software worden opgevat, met then verstande dat
bet onderscheid niet in beginsel wordt afgewezen, maar dat de beschouwingen
ook voor firmware geldig zijn en dat het omslachtig is om steeds over software
en firmware to spreken. Software die geen firmware is kan worden aangeduid
als software in strikte zin. De constructie van firmware verloopt vaak via de
voorafgaande constructie van software in strikte zin. Omdat in dit hoofdstuk
constructieaspecten juist geen rol spelen is dit verband hier eigenlijk niet aan
de orde.

Als belangrijkste motivering voor het zoveel mogelijk `meenemen' van firm-
ware in de beschouwingen valt to noemen dat zogenaamde ingebedde systemen
software bevatten in de vorm van firmware. Deze software is eerst op gebruike-
lijke wijze geprogrammeerd en daarna in een aantal vertaalslagen in hardware
omgezet. Het is met name vanwege de kostenbesparing dat deze software niet
op flexibel geheugen is geplaatst.

4.1.8 Notatie voor geheugencompartimenten
Op basis van de beschouwingen hierboven kan een handzame notatie met betrek-
king tot geheugencompartimenten worden vastgesteld. MC staat voor geheugen-
compartiment (`Memory Compartment'). Geheugencompartimenten kunnen in

31n Hoofdstuk 12 wordt de ontwikkeling naar superautonome softwaresystemen besproken.
Binnen dat scenario zijn nog verschillende mogelijkheden denkbaar, waaronder de mogelijk-
heid dat machines geen compartimenten meer bevatten die aan beide criteria voldoen. Ook
bij menselijke hersenen is het beslist niet zeker dat er van compartimenten die aan beide cri-
teria voldoen sprake is, zo men al bereid is om de definitie van een compartiment aan deze
biologische omstandigheden aan to passen.
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vier klassen verdeeld worden. In de codering staat B voor `bound' en F voor
`free'. B staat tegenover F. B geeft aan dat een geheugencompartiment integraal
deel uitmaakt van een machine, terwijl F aangeeft dat het geheugencomparti-
ment als fysiek object onafhankelijk kan bestaan, en op verschillende momenten
met wisselende machines in contact kan staan. Als voorbeeld van dit contrast:
een compartiment op de ingebouwde harde schijf van een machine is in B en
een compartiment op een floppy is in F. Een onderscheid dat al aan de orde
kwam is tussen permanent (P) en variabel (V) geheugen. Hoewel afgeleid van
de beschrijving van een rekenmachine strekken de categorieen van geheugen-
compartimenten zich uit tot ver daarbuiten.

BPMC.
Gebonden en permanente geheugencompartimenten. Voorbeelden: de
beeldbewerkingsalgoritmen van een digitale TV, een gen op het DNA van
Drosophila, het framenummer van een fiets.

BVMC.
Gebonden en variabele geheugencompartimenten. Voorbeelden: een tekst
bestand op een ingebouwde harde schijf van een PC, de instelling van
de gebruikersparameters van een TV (in een ram op een printplaat), de
inhoud van een register dat de tijd bevat waarop een digitale klok alarm
zal slaan.

FPMC.
Vrije en permanente geheugencompartimenten. Voorbeelden: een com-
partiment op een CD-ROM, Marioland-I voor de Nintendo GameBoy, een
ALGOL-60 programma op een papieren tape, een nummer op een gram-
mofoonplaat, een hoofdstuk uit een boek, een gen op het DNA van een
virus.

FVMC.
Vrije en variabele geheugencompartimenten. Voorbeelden: een comparti-
ment op een floppy, een muziekspoor op een audio-tape.

Firmwarecompartimenten zijn van het type 13PMC en FPMC, waarbij over
het algemeen aan BPMC wordt gedacht.

4.2 De expressie van software en
de hypothetische virtuele machine

Een programma komt tot expressie wanneer de bovengenoemde causale koppe-
ling van de stappen van de machine en de logische inhoud van het programma
zich op enig moment daadwerkelijk voordoet. Om de aard van de causaliteit
in deze beter to begrijpen is het gebruikelijk om het programma op to vatten
als een reeks van instructies voor een denkbeeldige (virtuele) machine. Deze
instructiereeks is mogelijk een verre afgeleide van de logische inhoud van het
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compartiment dat als programma wordt opgevat. De richting van de afleiding
verdient aandacht. Merk op dat in de praktijk het programma meestal, in een
eerder stadium, juist uit deze instructiereeks is voortgebracht, bijvoorbeeld door
tussenkomst van een compiler. In deze opvatting is de instructiereeks abstracter
dan het programma. Bij het bepalen van deze instructiereeks kan een rij van op-
eenvolgende vertalingen van de logische inhoud (=bitreeks) van het programma
naar andere logische structuren een rol spelen.

Heeft men de reeks van instructies bepaald dan moet een machinemodel wor-
den opgesteld dat enerzijds in onmiddelijke zin de instructies van het (eventueel
een of meer malen vertaalde) programma kan uitvoeren (in theoretische zin,
want het betreft een hypothetische virtuele machine) en dat anderzijds zoda-
nig is dat de werking van de voorhanden fysieke machine tijdens de genoemde
expressie kan worden opgevat als een realisering van de in gedachten geconstru-
eerde virtuele machine. Omdat bet programma de hypothetische stappen van
de hypothetische virtuele machine causaal bepaalt en deze hypothetische virtu-
ele machine een adequaat beeld geeft van de feitelijke machine gedurende een
zekere episode van diens werking kan, logisch redenerend, gesproken worden van
een causaal verband tussen de logische inhoud van het als programma benoemde
compartiment enerzijds en de als expressie van dat programma benoemde epi-
sode in de werking van de feitelijk gegeven machine anderzijds.

Opgemerkt kan worden dat zoals hierboven gesteld het programma mogelijk
in de machine al enkele malen is vertaald en dat de metafoor van de virtuele
machine eventueel moet worden toegepast op een van de (tussen)resultaten van
deze vertaling, niet noodzakelijk op de laatste stap uit de reeks van vertalingen.
Anderzijds is het mogelijk dat de virtuele machine in de feitelijke machine gere-
aliseerd is in de vorm van een programma. In dat geval kan de metafoor worden
aangescherpt door de acties van dat programma in direct verband to brengen
met de stappen van het virtuele machine programma. Het is nu echter weer
noodzakelijk om voor het programma dat de virtuele machine realiseert zelf een
virtuele machine to ontwerpen4.

We zeggen dat de feitelijke machine de virtuele machine implementeert en
dat de laatste het programma tot expressie brengt (in passende omstandighe-
den). De fysieke expressie van een programma via een zekere machine heet
tevens de functionaliteit van dat programma. Het concept van functionaliteit
leidt overigens weer tot machine onafhankelijke generalisaties. Men kan een
programma zien als een beschrijving van de bij expressie voortgebrachte func-
tionaliteit. Deze beschrijving heeft een zeker abstractieniveau maar beschrij-
vingen op andere abstractieniveaus, met name op een hoger abstractieniveau,
zijn ook van belang. De laatste beschrijvingen heten specificaties en deze vallen
niet onder de machine-gebaseerde omschrijving van software zoals gegeven in
dit hoofdstuk. Specificaties kunnen namelijk wel systeemgedrag verklaren maar
niet veroorzaken. Hieronder zal echter voor specificaties waaruit automatisch
werkende software kan worden voortgebracht een uitzondering worden gemaakt.

4Deze stapeling is niet ver gezocht. In een machine waar de processor micro-
geprogrammeerd is en die wordt gebruikt om een `JAVA virtual machine' een `applet' to
laten executeren is sprake van vier virtuele machines tegelijk.
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Ook die worden als software opgevat. Er is hier sprake van een glijdende schaal.
Dit komt in het volgende hoofdstuk nadrukkelijk aan de orde.

4.2.1 De homomorfie tussen software en functionaliteit
Er bestaat in beginsel de mogelijkheid, althans in sommige omstandigheden
om een directe homomorfie ofwel vormovereenkomst, tussen software gezien als
structuur en functionaliteit als proces in tijd en ruimte aan to geven.

De procesalgebra [9, 3, 29] is een mathematisch logische wijze van noteren en
interpreteren van programma's op een wijze die zo goed mogelijk deze homomor-
fie tot gelding laat komen. Een notatie voor een programma in de procesalgebra
heet een procesterm. Het temporele onderscheid voor/na in de programma's is
terug to vinden als het onderscheid links/rechts in een procesterm. Ook het op-
treden van een beslissing of. een keuze tijdens de expressie van een programma
is direct in een bijbehorende procesterm terug to vinden. Deze homomorfie is
mogelijk een esthetisch en tevens onpraktisch ideaal. Overwegende dat in de
biologische evolutie een morfologische homomorfie tussen DNA-code en daarin
gecodeerde levensvorm niet zozeer aanwezig is, kan men de vraag stellen waarom
de homomorfie die door de procesalgebra wordt ondersteund zou moeten wor-
den nagestreefd. De coderingen van de functionaliteit blijven, ten gevolge van
het nastreven van deze homomorfie, mogelijk in een onbeholpen stadium van
abstractie steken. Dat deze kwestie niet denkbeeldig is blijkt uit [57]. Aan
de andere kant kunnen zulke coderingen ook een kader opleveren waarin eigen-
schappen van software systematisch kunnen worden geanalyseerd.

Gelukkig voor de procesalgebra is er een andere interpretatie van dat vak
mogelijk, to weten de studie van de functionaliteit als zodanig. De procesalgebra
geeft notaties voor functionaliteiten die hoewel afgeleid van bekende program-
maconstructies juist dicht bij de realisatie van die functionaliteiten staan en niet
zozeer dicht bij zinvolle en bruikbare (want compacte en flexibele) notaties voor
software waaruit de genoemde functionaliteit kan worden gegenereerd5.

4.2.2 Parallelle virtuele machines
Het is goed voorstelbaar (en in de praktijk vaak onontkoombaar) dat de werking
van een machine het beste kan worden begrepen als de gelijktijdige werking van
enkele virtuele machines elk aangestuurd door hun eigen programma. Dit treedt
op wanneer bij een poging het eerder genoemde causaliteitscriterium toe to pas-
sen blijkt dat het meer voor de hand ligt verscheidene compartimenten aan to
wijzen die elk een onmiskenbare bijdrage leveren aan het gedrag van een ma-
chine. Bij de aansluitende toepassing van het flexibiliteitscriterium kan blijken
dat het zinvol is het gedrag van de machine als een parallelle compositie van deel-
gedragingen op to vatten. De koppelingen van causaliteit en flexibiliteit worden

'Anders uitgedrukt, de beschrijvingen van een functionaliteit zijn duidelijk en in beginsel
op een machine tot expressie to brengen. Wie echter wil programmeren, ofwel software maken
die zo handig mogelijk op een machine tot expressie gebracht kan worden, om de beoogde
functionaliteit op to leveren, zal vaak een andere notatie gebruiken.
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nu direct gelegd tussen de afzonderlijke compartimenten en deelgedragingen. In
deze situatie wordt het programma bevat in zo'n afzonderlijk compartiment een
programmadraad genoemd. Vanzelfsprekend is nu niet een van de program-
madraden afzonderlijk toereikend om een causale verklaring voor de acties van
de beschouwde machine to leveren. Tezamen doen de programmadraden dat
wel mits men tevens een mechanisme vaststelt (meestal bepaald door de onver-
anderlijke aspecten van de machine) dat de onderlinge afwisseling van stappen
verklaart en daarmee de samenwerking verklaart tussen de verschillende virtuele
machines die de onderscheiden programmadraden tot expressie brengen.

Wanneer een machine enkele virtuele machines gelijktijdig implementeert
dan beet de expressie van een programmadraad op een van de virtuele machines
een proces. We zeggen dat het proces loopt binnen (op) de machine. Het aantal
virtuele machines dat een feitelijke machine implementeert kan fluctueren in de
tijd. Daarmee kan ook het aantal processen fluctueren in de tijd.

4.3 Logisch programma en compartiment
Wanneer een geheugencompartiment als software is aangemerkt en de omstan-
digheid van kracht is dat dit compartiment (eventueel via de in 4.1.5 genoemde
keten van causale koppelingen) de werking van de machine (tijdelijk) stuurt dan
spreekt men van expressie van de software. Alternatief woordgebruik is hier: de
software executeert, of de software wordt geexecuteerd. Omdat voornamelijk
criteria van binnen uit (intrinsiek aan de beschouwde machine) toegepast zijn
wordt deze software als impliciet6 aangemerkt.

Van groot belang voor het concept software is nu bovendien dat deze gezien
als sequentie van nullen en enen ook buiten een vaste machine (bijvoorbeeld
in een andere machine) aanwezig kan zijn. Dit spreekt in beginsel vanzelf en
is geen nadere beperking van het concept. Neemt men nu twee machines voor
ogen dan kan zich in beide een compartiment bevinden dat in beide gevallen
gezien als rij van bits (in logische zin) dezelfde rij van binaire waarden omvat.
Men stelle zich voor dat de rij lang is (vele duizenden bits en ogenschijnlijk een
toevalsrij),.wanneer nu de twee machines in de onderscheiden compartimenten
dezelfde logische sequentie hebben opgeslagen dan kan dat in de ogen van de
toeschouwer `geen toeval zijn'. Betreft het programma's dan bevatten beide
machines hetzelfde logische programma. Men kan ook zeggen: hetzelfde mathe-
matisch programma, of hetzelfde programma in wiskundige zin. De vergelijking
met getallen is gerechtvaardigd. In de wereld van de getallen is er bij 16 appels
en zestien peren sprake van hetzelfde aantal in wiskundige of logische zin. We
zien hier dat het begip programma er om vraagt abstract bezien to worden, ver-
gelijkbaar met getallen en andere wiskundige objecten. Deze abstractie zullen
wij echter steeds bewust en expliciet hanteren door to spreken over een logisch of
mathematische programma wanneer we de abstracte en van machine en compar-
timent los gedachte wiskundige constructie bedoelen die we in de geest kunnen

61n het volgende hoofdstuk wordt de classificatie `impliciet' ingepast in een ruimer classi-
ficatieschema.
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opbouwen op basis van de inspectie van een als programma benoemd compar-
timent. Een logisch programma? (`logical program', niet to verwarren met een
PROLOG programma zonder `cut'-constructies, ook `logic program' genoemd)
is daarmee de logische abstractie van een concreet programma.

Het ligt voor de hand om van een logisch compartiment to spreken als de rij
van geheugeninhouden van een compartiment wordt bedoeld. Een logisch com-
partiment is niet meer dan een familie van tekens met structuur. Een logisch
programma is tevens een logisch compartiment. Opgemerkt kan worden dat
wanneer een logisch programma de abstractie is van een als programma aange-
duid compartiment C1 op machine Ml en tevens als logisch compartiment de
abstractie is van een geheugencompartiment C2 dat op machine M2 voorkomt
het compartiment op M2 daar niet noodzakelijk een verschijning van impliciete
software hoeft to zijn. In dit geval bevat C1 wel een impliciet programma.

Een voorbeeld kan dit toelichten. Overweeg een `binary' van een tekstver-
werker geplaatst op een machine waarop die `binary' niet executeerbaar is. De
bitreeks van de `binary' is dan het bedoelde logisch compartiment en tevens
logisch programma; de installatie van de `binary' in een machine waarin deze
kan draaien is Cl en de schijfruimte waarop deze `binary' huist in een machine
die er niet mee overweg kan is C2.

4.4 Migratie en replicatie
Onder migratie verstaan we het door werking van twee gekoppelde machines
overhevelen van een programma van de ene machine naar de andere. Men
stelle zich voor dat de ene machine bit voor bit de waarden van het logische
programma exporteert langs een kanaal en dat de andere machine de waarden op

70p dit punt moet worden gewaarschuwd voor een fundamentele complicatie: zodra bij een
concept sprake is van een logisch mathematische abstractie is ook sprake van een onderscheid
tussen syntax en semantiek dat met die abstractie samengaat. In dit geval leidt de invoering
van bet logisch programma als abstractie van een programma tot programmaobjecten, (die de
`intended meaning' van een logisch programma belichamen) en tot programmaexpressies, (die
de concrete syntactische vorm van een waarneembare verschijning van een logisch programma
belichamen). Een additionele complicatie is dat er een ramificatie ontstaat van formele vor-
men van programmaobjecten en evenzeer van syntactische stelsels. Dit treedt ook bij getallen
op. Wie de betekenis van de getalsexpressie 2+3+8 wil zien denkt direct aan de betekenis van
13, maar moet rekening houden met semantische ramificaties. Er kan bijvoorbeeld modulo
7 worden gewerkt in welk geval de betekenis 6 (= 13 mod 7) blijkt to zijn. Bij formalise-
ring van bet begrip programma valt dus de introductie van een notie program maexpressi e to
verwachten evenals de notie van een programmaobject. Bovendien valt to verwachten dat de
programmaobjecten kunnen worden georganiseerd in programma-algebra's.

Aan de notie van een programmaexpressie is voorafgaande aan de formalisering van bet
concept programma geen behoefte. Men zou denken dat `programma' = `programmaexpressie'
maar dat is volstrekt niet conform onze opvattingen. Voorafgaand aan de logische abstractie
is een programma een stoffelijke zaak welbepaald in plaats en tijd. De programmaexpressie is
even onstoffelijk als een programmaobject. Vaak ziet men de objecten als equivalent ieklassen
van expressies dat geeft al aan dat beide categorien even onstoffelijk zijn. Met nadruk zij
erop gewezen dat in de praktijk uitstekend to werken valt zonder de abstractie naar logische
programma's to maken. In die situatie is bet gebruik van bet woord `programma' valide en
voldoende nauwkeurig, mils men daarmee een stoffelijke zaak aanduidt.
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volgorde afleest en successief in een nieuw compartiment plaatst. Migratie gaat
veelal samen met replicatie: er ontstaat een tweede instantie van het logische
programma op een andere machine. Replicatie kan natuurlijk ook binnen een
enkele machine optreden. We spreken van migratie van een proces wanneer
gelijktijdig met de migratie van een programmadraad deze draad zelf in staat
van executie verkeert en deze executie wordt overgenomen door de machine
waarheen de draad is gemigreerd en wordt afgesloten op de machine uit welke de
migratie plaatsvond. Migratie van een proces is een veel complexer verschijnsel
dan migratie van een programma.

Wanneer een compartiment van het geheugen van een machine software be-
vat overeenkomstig met een zeker logisch programma P dan heet deze P op de
machine geconfigureerd to zijn. Deze terminologie dient voorzichtig gehanteerd
to worden en wordt meestal alleen toegepast voor programma's die door invoer
van buiten of op de machine beland zijn.

4.4.1 Migratie en het productieproces van machines
De hier besproken machines (computers) hebben een eindige levensduur. Aller-
lei factoren die we op dit punt niet nader inventariseren kunnen de existentie
van zo'n machine beeindigen. Bovendien ontstaan nieuwe machines via een pro-
ductieproces. Dat proces staat onder invloed van vele factoren, die er toe leiden
dat opeenvolgende machines niet identiek zijn. Er is daarmee sprake van een
waarneembare evolutie van de machines. Deze is eenvoudig to herkennen in de
de verschillen tussen opeenvolgende generaties (een generatie is dan een collec-
tie van sterk op elkaar gelijkende machines). Software kan machines overleven
door to migreren van machines die aan het einde van hun levenscyclus staan
naar machines die aan het begin daarvan staan. Dit fenomeen is in de praktijk
frequent zichtbaar.

4.4.2 Het verborgen programmeertaal criterium
De notie van impliciete software zoals hierboven omschreven achten wij con-
sistent, en voorzover ons bekend nieuw en zinvol. De omschrijving van impli-
ciete software is niet eenvoudig en een algemeen en volkomen duidelijk crite-
rium hebben we nog niet gegeven. Een hanteerbare route is een criterium op
to stellen dat in voldoende veel omstandigheden toepasbaar is. De omschrij-
ving hierboven is vaag daar waar wij stellen dat de causale afhankelijkheid van
het machinegedrag van de inhoud van de als impliciete software to bestempe-
len informatiedrager (geheugencompartiment) beslissend is. Hieronder wordt
gepoogd tot een scherper criterium voor impliciete software to komen. Het ver-
borgen programmeertaal criterium geeft zowel voor het causaliteitscriterium als
voor het flexibiliteitscriterium een nadere uitwerking.

Het criterium dat we hier voorstellen noemen we het verborgen program-
meertaal criterium voor impliciete software. Het verborgen programmeertaal
criterium berust op de introductie van een hypothetische programmeertaal.
Deze introductie treedt op bij ieder to beoordelen compartiment.
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Om het criterium aan to scherpen gebruiken we een bekend vooronderstelde
intu[tie van de notie van een programmeertaal. Een programmeertaal bevat, in
de hier gebruikte terminologie, abstracties ofwel logische programma's. Onder-
stel nu het volgende:

1. Bij een gegeven compartiment C, kan een programmeertaal L kan worden
gevonden zodat de beweringen 2, 3, 4 en 5 hieronder gelden.

2. Het compartiment C representeert in de machine M een uitdrukking P in
L.

3. Er is een virtueel machinemodel VMM, behorende bij L en M zodat de
expressie van het gegeven systeem M overeenkomt met de functionaliteit
van de executie van P in VMM.

4. Voor een grote familie F van logische programma's nit L (die onder andere
P bevat) geldt dat een mutant M' van M bestaat die verkregen wordt door
in M uitsluitend de inhoud van compartiment C to wijzigen tot C' en zo
dat M' op compartiment C' het programma P' uit F representeert. We
schrijven: C' = C(P') en M' = M(C').

5. Voor alle P' uit F komt de werking van de machine M(C(P')) overeen
met de werking van VMM op P' (ofwel: VMM(P')).

In deze omstandigheden is de gewenste causale afhankelijkheid aanwezig en
is het gerechtvaardigd om C als impliciete software to zien. In dit geval zeggen
we dat aan de criteria van flexibiliteit en causaliteit is voldaan op grond van
het kunnen aangeven van een verborgen programmeertaal. De taal is verborgen
omdat deze geen waarneembare rol speelt, doch slechts een conceptuele rol in
een gedachtenexperiment. Van belang is hierbij dat op geen enkele wijze wordt
voorondersteld dat deze verborgen programmeertaal werkelijk en historisch een
rol geeft gespeeld bij de totstandkoming van C.

Er is nog een significante beperking in deze omschrijving: de omvang van C
beperkt de omvang van de mogelijke substituties en daarmee de omvang van
de klasse F van mutanten van P die in Punt 4 hierbooven wordt genoemd.
We moeten dus eigenlijk nog preciezer zijn en aannemen dat er een methode
gekozen kan worden om het compartiment C to vergroten zonder andere data
to vernietigen. Bij de vervanging van P door P' mag P' nu aanzienlijk langer
zijn dan P. Wegens de eindigheid van M is het overigens zinloos om in het
bovenstaande criterium voor impliciete software een kwantificatie over alle P' nit
L uit to voeren. Het is moeilijk om op dit punt een helder betoog to ontwerpen.
Men bedenke echter dat het niet eenvoudig is om (met conventioneel gekozen
begripsinterpretaties) nit to drukken wat het betekent dat een machine M een
taal L implementeert, wanneer men met de eindigheid van de machine rekening
moet houden en slechts een eindig aantal L programma's ooit in de machine
geladen kan worden.
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4.5 De gebruikelijke rationale en de tijd als fles-
senhals

Indien men de lotgevallen van machines en software op de gebruikelijke wijze
wil zien als resulterend uit het door mensen nastreven van doelstellingen dan
moet de functionaliteit van de expressie van een programma door een machine
worden gezien als de primair motiverende drijfveer voor alle activiteit8. Deze
expressie zelf voorziet in een behoefte of ondersteunt een ander proces dat in
een behoefte voorziet.

Het gedrag dat de machine tijdens de expressie van een programma vertoont
kan men weer van vele attributen voorzien. Een zeer prominente ervan is snel-
heid. Een e-mail programma dat 10 minuten nodig heeft om een 2 regelige mail
op het beeldscherm to brengen is traag to noemen. Een `screen saver' die na
een halve seconde niet aanraken van het toetsenbord het scherm van bewegende
visjes voorziet is echter to snel. Voor de goede functie is natuurlijk de juiste
snelheid vereist. Nu is vertragen veel eenvoudiger dan versnellen, alleen een
goed gebruik van de klok is nodig. Een programma-expressie die een traag re-
agerende functionaliteit vertoont is voor de omgeving hinderlijk. Wie software
bouwt en op een to trage expressie stuit heeft een serieus probleem. De klok
steeds iets naar achteren to zetten is tenslotte voor de buitenwereld niet aan-
vaardbaar. Met voldoende tijd laat zich nu al bijzonder veel realiseren, maar
vrijwel niemand kan zich veroorloven om 75 jaar op de volgende zet van een
schaakprogramma to wachten.

8Benadrukt zij nogmaals dat deze opvatting geen vooronderstelling is bij de hier gegeven
pogingen om het concept software en de gerelateerde notie van firmware to omschrijven, noch
bij later volgende pogingen om verschillende klassen van software to onderscheiden.





Hoofdstuk 5

Vier softwareklassen

Dit hoofdstuk biedt een classificatie van software in vier categorieen. De clas-
sificatie wordt gepostuleerd en kort beargumenteerd. Het aanscherpen van de
omschrijvingen en demarcaties is een project van lange adem.

5.1 De classificatie
De classificatie begint met impliciete software, deze werd in het vorige hoofdstuk
gefntroduceerd (4.3). De tweede klasse, expliciete software, heeft een volstrekt
machinale betekenis. De derde klasse, hypothetische software, bevat objecten
die soms een machinale betekenis hebben en die in ieder geval in een volledig
gestandaardiseerd formaat zijn gesteld. De vierde klasse, manifeste software
genoemd, voegt een met name voor mensen leesbare categorie van software toe.
Een korte omschrijving van de vier softwareklassen is als volgt.

ISW.
Impliciete software'. Deze wordt geidentificeerd met behulp van beide cri-
teria, causaliteit en flexibiliteit, nit het vorige hoofdstuk. Impliciete soft-
ware betreft geheugeninhouden van compartimenten die zinvol op grond
van de genoemde criteria als software kunnen worden aangemerkt.

ESW.,
Expliciete software. Expliciete software betreft geheugencompartimenten
die als computerinstructies worden geclassificeerd op grond van de syntac-
tische vorm (van hun logische abstractie) of op grond van kennis over het
bouwproces.

HSW.
Hypothetische software. Hypothetische software omvat beschrijvingen van
to programmeren systemen gesteld in een volledig duidelijk beschreven

'Voor nadere informatie over ISW worden lezers vanaf 1-1-2010 verwezen naar het nu nog
niet vrijgegeven maar dan beschikbare [1], zie ook het Nawoord.
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maar niet noodzakelijk automatisch tot expressie to brengen formaat. Hy-
pothetische software heeft een grote overlap met de formele specificaties
en met name de executeerbare specificaties.

MSW.
Manifeste software. Manifeste software is leesbaar voor mensen, flexibel
qua stijl en vanuit de intuftie in beginsel op een machine uitvoerbaar, zij
het mogelijk slechts na handmatige vertaling naar een hypothetisch en
daarna eventueel naar een expliciet formaat2.

Binnen de hypothetische software worden nog drie extremen onderscheiden.
Daartussen bestaat steeds een continue overgang. De ruimte van de hypotheti-
sche vormen van software oogt daarmee als een tweedimensionale figuur in de
gedaante van een driehoek.

IHSW.
Incidenteel hypothetische software. Incidenteel hypothetische software
heeft als kenmerk dat een implementatie voor de taal waarin de software is
gesteld nog niet of niet meer bestaat, maar wel onproblematisch denkbaar
is.

EHSW.
Essentieel hypothetische software. Hypothetische software heet essentieel
hypothetisch wanneer deze in beginsel op voor de hand liggende al dan
niet geautomatiseerde wijze kan worden geYmplementeerd, maar de zo ver-
kregen implementaties qua algoritmische prestatie problematisch zijn.

PHSW.
Principieel hypothetische software. De principieel hypothetische software
heeft uitsluitend een descriptief karakter. Er is bij descriptieve software
geen sprake van automatische implementatie. Wel zal descriptieve soft-
ware in een precies omschreven taal gesteld moeten zijn.

5.1.1 Toelichting
Over deze classificatie wordt hieronder een aantal opmerkingen gemaakt die de
onderscheidingen nader toelichten.

1. Expliciet versus impliciet.
Expliciete software is niet altijd tevens impliciete software. Expliciete
software is een compartiment dat logisch overeenkomt met een denkbaar
compartiment in een bestaande machine dat impliciete software bevat. De
eis moet gesteld worden dat bij de expressie van die impliciete software

2Van belang is dat de intuYtie voor bet berekenbaarheid een wetenschappelijke basis Iijkt
to hebben in de these van Church. Deze stelt dat het berekenbare een vastomlijnd concept is
en dat niet bij toeval alle pogingen om die notie to formaliseren tot hetzelfde resultaat leiden.
Of deze gedachte bestand is tegen quantum computers of rekenprocedures die gebaseerd zijn
op subtiele gravitatieffecten valt nu niet to overzien.
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juist die functionaliteit ontstaat die wordt voorspeld door de theoretische
context waarin de eerstgenoemde expliciete software is ontstaan. In de
praktijk bestaat deze context uit een programmeertaaldefinitie in combi-
natie met een voldoende nauwkeurige beschrijving van de semantiek van
die taal. Maar ook een prototype-implementatie kan worden gebruikt om
die semantiek vast to leggen. Er is sprake van een denkbaar comparti-
ment omdat het eerstgenoemde compartiment al als expliciete software
mag worden opgevat wanneer een gedachtenexperiment mogelijk is dat
het configureert op een bestaande machine zodat het daar tot expressie
kan komen, ofwel impliciete software blijkt to zijn.

Software op CD-ROM, bijvoorbeeld een klasse-bibliotheek in C++, valt
in de categorie to noteren met:

(ESW - ISW) n FPMC.

Wanneer de bibliotheek op een floppy past zitten de programma's van die
bibliotheek in de klasse

(ESW - ISW) n FVMC.

Programma's op de file-server van een netwerk zitten in de klasse

ESW n ISW n BVMC,

voorop gesteld dat de programma's op de file-server impliciet zijn relatief
aan de file-server zelf. Een interessante vraag is of ISW bevat is in ESW.
Tegenvoorbeelden zijn ons niet bekend. Automatische generatie van soft-
ware kan daar echter in beginsel wel toe leiden. Voor de dagelijkse praktijk
van de engineering van `embedded software' neemt men aan dat ISW een
deelklasse is van ESW.

2. `Embedded software'.
Het merendeel van de `embedded software', bijvoorbeeld in apparatuur
voor de consumentenmarkt, is to classificeren als expliciete en tevens im-
pliciete software in de vorm van firmware. Dit kan worden genoteerd met:

ESW n ISW n BPMC.

`Computer games' zoals ze in de winkel liggen kan men in veel gevallen
classificeren als expliciete doch niet impliciete software, en dan meestal
geplaatst op een zuivere geheugendrager met permanent niet-variabel ge-
heugen. Hier is geen sprake van firmware omdat het op een zuivere ge-
heugendrager resideert. Los van bet apparaat dat de `game' tot expressie
kan brengen is vanzelfsprekend niet van impliciete software sprake.

3. Logisch expliciete software.
De logische abstractie van een expliciet programma heet een logisch ex-
pliciet programma. In niet-abstracte vorm heet het expliciete programma
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ook wel materieel of stoffelijk. Als voorbeeld van een logisch expliciet
programma kan men denken aan de logische/mathematische gedaante van
een COBOL-programma. Bij dit voorbeeld komt aan het licht dat het
veel gebruikelijker is om (logische) getallen vanuit hun fysieke representa-
tie to abstraheren dan (logische) programma's to abstraheren vanuit een
meer fysieke gedaante. Wij zien een programmeertaal als een grootheid
op hetzelfde abstractieniveau als de verzameling van de rationale getallen.

4. Logisch impliciete software?
De logische abstractie van een impliciet programma levert een logisch com-
partiment. Logisch impliciete software betreft ieder logisch compartiment
dat de logische abstractie is van enig impliciet softwarecompartiment in
enige bestaande machine. Kijkt men ook naar denkbare machines dan is
sprake van hypothetisch logisch impliciete software. De hier optredende
kwantificaties over alle machines als context voor de representatie van een
logisch compartiment is een erg onoverzichtelijke. Bij de classificatie van
een compartiment als software ligt het veel simpeler. Daar is een vaste
machine bekend en hoeft alleen gekeken worden naar denkbare virtuele
machines die het gedrag van die machine verklaren. Het verborgen pro-
grammeertaalcriterium kwantificeert als het ware universeel over verschil-
lende verklaringen van de werking van die machine maar niet ook nog eens
over machines. Logisch impliciete software wordt hier niet als hanteerbare
categorie met bruikbare demarcaties opgevat.

5. Van expliciet naar hypothetisch.
Onder expliciete software vallen alle compartimenten die een adequaat
functionerend programma in een algemeen bekende en gebruikte program-
meertaal bevatten. Onder expliciete software wordt tevens verstaan de
software die verkregen wordt door het toepassen van systematische ver-
talingen op andere expliciete software en waarvan langs die lijn de ont-
staansgeschiedenis bekend is.

Er is sprake van een glijdende schaal naar de hypothetische software. Na-
dat alle COBOL-compilers zijn weggegooid blijkt een COBOL-programma
hypothetisch to zijn geworden. Het is niet onredelijk to vermoeden dat alle
expliciete software ooit door een dergelijk lot zal worden getroffen.

6. Incidenteel hypothetische software.
De implementatie van incidenteel hypothetische software kan met bekende
principes in een passende taal en voor een passende machinearchitectuur
worden gemaakt. Na implementatie van de taal en daarop volgende ruime
verspreiding van de implementatie krijgt alle in de taal gestelde hypothe-
tische software de status van expliciete software. Na configuratie op een
passende machine wordt vervolgens ook de impliciete status bereikt.

7. Essentieel hypothetische software.
Als voorbeeld voor essentieel hypothetische software kan men denken aan
een simpel zoekalgorithme voor een NP-volledig probleem gesteld in C.
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De implementatie kan automatisch geschieden maar men krijgt zo geen
redelijk programma. Van belang kan hier zijn om voor een speciale toe-
passing een deelprobleem of een variant van het probleem to ontwerpen op
zodanige wijze dat voor praktisch optredende instanties van het probleem
een hanteerbare rekenpartij ontstaat. Die implementatie kan vermoedelijk
niet automatisch worden gevonden.

8. Principieel hypothetische software.
Principieel hypothetische software bestaat voornamelijk in de gedaante
van niet-executeerbare specificaties in bekende specificatietalen. Meestal
ontstaat principieel hypothetische software door in een formele specificatie
beweringen met universele en/of existentiele kwantoren op to nemen.

9. Hypothetisch programmeren in ASF+SDF.
De taal ASF+SDF [5, 32] geeft de mogelijkheid om hypothetische software
to schrijven die valt in het spectrum tussen incidenteel hypothetisch en es-
sentieel hypothetisch. Er is altijd een mate van automatische verwerking
mogelijk maar de prestatie kan erg tegen vallen. Software in ASF+SDF
zou men als manifest kunnen opvatten. Dat vergt echter de overtuiging
dat de betekenis van een ASF+SDF-specificatie voor de intuYtie duide-
lijk is. Dat is een claim waarvoor op dit moment geen basis bestaat. In
ongepubliceerd3 werk hebben Bergstra en Van den Brand in 1998 een op
termherschrijven gebaseerde semantiek van de kern van ASF+SDF gege-
ven. Het blijkt dat bij deze semantiek van het hergebruik van algemeen
bekende technische begrippen nauwelijks meer sprake is. Deze semantiek
reflecteert de consequenties van jarenlange ontwikkeling van de ASF+SDF
meta-omgeving. Bij die ontwikkeling stond niet de productie van mani-
feste software centraal4 maar de wens om specificaties to simuleren. Hier-
mee is ASF+SDF een taal voor essentieel hypothetische software. De
syntax van de taal ligt wel vast en is al vele jaren tamelijk stabiel. Deze
overwegingen rechtvaardigen een classificatie als hypothetische software
maar niet een classificatie als manifeste software5.

3Niet gepubliceerd op het moment van schrijven van deze tekst, augustus 1998.
4Het streven naar manifeste software ijlt nog na in de naamgeving: ASF voor algebraisch

specificatie formalisme. De semantiek van de huidige taal is niet gebaseerd op de constructie
van een algebra. De zeker manifest to noemen equationele algebraische specificatie in de tra-
ditionele stijl (een voorbeeld van deze behandeling van de equationele algebraische specificatie
kan men vinden in [11]) was een uitgangspunt van de ontwikkeling van ASF+SDF, dat ech-
ter om pragmatische redenen, ingegeven door nagestreefde toepassingen, in toenemende mate
werd verlaten. Een toepassing betreffende het specificeren van een softwarerenovatiefabriek
wordt beschreven in [15]. Van belang is ook de toepassing van ASF+SDF bij het ontwerpen
van domeinspecifieke beschrijvingstalen.

5Succesvolle theorie-ontwikkeling ten dienste van deze semantiek kan wellicht deze situatie
wijzigen. Ook wanneer de nu bestaande theorie over de betekenis van ASF+SDF inhoudelijk
gemeengoed zou worden (vooralsnog niet voorzien) dan migreert de in ASF+SDF geschreven
software van de categorie hypothetisch naar manifest (of naar de doorsnede van beide). Ma-
nifeste software wordt gekarakteriseerd met behulp van een verwijzing naar `menselijk begrip'
en daarin kunnen zich in de loop der tijd verschuivingen voordoen. Het is met name een
taak van de MSE (mathematische software-engineering) om indien mogelijk en gewenst zulke
verschuivingen van het begrip to doen plaatsvinden.
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10. Een motivering en voorbeeld van manifeste software.
De categorieen van impliciete software, expliciete software en hypothe-
tische software overdekken niet alle categorieen die men zou willen on-
derscheiden. Om dat to illustreren worden de eerste drie softwareklassen
nogmaals bezien. De impliciete software ontstaat bij het duiden van ge-
heugencompartimenten in een gegeven machine. Dit duiden is een zaak
die niet tot eenduidige conclusies hoeft to leiden. Het is dus niet zonder
meer mogelijk om van ieder geheugencompartiment in een machine to be-
slissen of het impliciete software betreft. De belangrijkste verdienste van
de notie impliciete software is dat men daarmee direct onder woorden kan
brengen dat `software zijn' een rolbenaming is voor een eenheid van infor-
matie (het logisch programma) die gerechtvaardigd kan zijn in afwezigheid
van een programmeertaal, een auteur en van de door een auteur gewenste
functionaliteit. (Een programmeertaal kan wel bij een gedachtenexperi-
ment ontstaan. Daarbij is, de vraag of dat inderdaad een programmeertaal
was die bij het ontstaan van het genoemde geheugencompartiment een rol
speelde niet van belang.)
De expliciete software is een evident relevante categorie die alle program-
ma's gesteld in bekende in gebruik zijnde programmeertalen omvat. De
hypothetische software omvat programme's in talen waarover een consen-
sus bestaat ook al is er nog niet sprake van implementerende machines.
Toch is er nog een andere categorie.
De vierde categorie betreft teksten waarvoor er een gerechtvaardigd ver-
moeden bestaat dat deze als programma zouden kunnen worden opgevat
ook al bestaat daarvoor geen onmiddelijke empirische evidentie. Een sim-
pel voorbeeld is een JAVA-programma met een syntactische fout. Wanneer
de fout eenvoudig to repareren valt (eventueel een declaratie toevoegen,
of een type wijzigen) dan is dit JAVA-achtige programma zeker ook soft-
ware. We classificeren dit als manifeste software. Er bestaat geen redelijke
twijfel dat het software is en de betekenis spreekt in grote lijnen vanzelf
maar er is wel een menselijke interpretatieslag nodig om dat vast to stellen
en to bedenken welk JAVA-programma eigenlijk was bedoeld. Voor zulke
software, die niet hypothetisch is omdat ze niet binnen een bindend pa-
troon van afspraken valt, die niet impliciet is omdat ze door geen enkele
machine tot expressie wordt gebracht, en die niet expliciet is omdat ze
niet als correcte vorm binnen een vooraf bepaald formaat is ontworpen
is manifest. Dit is een classificatie die aanzienlijke vrijheidsgraden schept
zonder volstrekt vaag to worden. De categorie van manifeste software is
verrassend groot. De `programma's' gesteld in de tijdens de systeemont-
wikkeling vaak gebruikte pseudocodes vallen immers onder deze categorie.
Bij manifeste software wordt voorondersteld dat er een plausibele lezing
van bestaat die het projecteert op een expliciet programma. De notie van
plausibiliteit is hier wel afhankelijk van de menselijke toeschouwer.

11. Manifeste software, een potentieel permanente status.
Het is een fundamentele kwestie welke software ook op lange termijn de
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status van software zal houden. Impliciete software kan verdwijnen door-
dat machinearchitecturen verdwijnen, expliciete software wordt niet meer
als zodanig herkend wanneer de taal waarin het is gesteld geen versprei-
ding meer heeft. Hypothetische software is eveneens afhankelijk van de er-
kenning van een gestandaardiseerd formaat. De manifeste software echter
kan de evolutie van machines (de drager van de intrinsieke code), program-
meertalen (de vorm van de broncode) en specificatietalen (de vorm van
de executeerbare specificatie) overleven wanneer de interpreterende toe-
schouwer steeds in staat is om het op een plausibele wijze op de op enige
tijd aanwezige (ofwel: voor het maken van explciete software beschikbare)
programmeertalen to projecteren.

Het is dan ook niet verbazend dat verschillende onderzoeksstrategieen in
de theoretische informatica zich concentreren op het systematiseren van
pseudocodes. De procesalgebra, bijvoorbeeld, is primair op to vatten als
een theorie over pseudocode. Procesexpressies zijn op to vatten als pro-
gramma's in een pseudocode. Over de expressie op een machine worden
slechts weinig uitspraken gedaan, de meeste aandacht gaat nit naar om-
standigheden waarin twee pseudocodes als equivalent mogen worden be-
schouwd. De verbinding tussen de pseudocode en de functionaliteit die
bij de expressie van die pseudocode wordt verwacht is in de procesalgebra
een homomorfie.

12. Vage grenzen.
De vier categorieen zijn er om een plaats to geven aan de belangrijkste
verschijningsvormen van computersoftware. De definities laten duidelijke
positieve en negatieve voorbeelden toe. Toch zijn de grenzen onvermijde-
lijk vaag. Zo valt een machineleesbaar met de hand geschreven COBOL-
programma in de categorie expliciet. Met het minder duidelijk worden van
het handschrift kan eerst kennis van COBOL en daarna van de beschreven
toepassing noodzakelijk zijn om er wijs nit to kunnen worden. Mogelijk
is dat in enig stadium de classificatie manifest nog zinvol is, misschien
ook niet. Een informeel beschreven formele specificatie valt snel buiten de
hypothetische software en is meestal ook niet als manifest to classificeren.
Het JAVA-achtige programma nit Punt 10 kan zo onoverzichtelijk zijn dat
de classificatie als manifest onverdedigbaar is.

13. QSW.
Quasi-software. Een geheugencompartiment of informatiedrager kan een
informatie-object bevatten dat oogt als computersoftware maar toch niet
in een van de vier klassen valt. In dat geval spreken we van quasi-software
(of eigenlijk quasi-computersoftware). De quasi-software is het comple-
ment van de vereniging van de vier klassen. Dit complement wordt geno-
men binnen de klasse van informatieobjecten die opgevat lijken to moeten
worden als beschrijvingen van plannen voor computers. Een plan voor een
mens is sowieso geen computersoftware. De CD `Matchbox 20, yourself
and someone like you' bevat evident geen plan voor een computer en daar-
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mee ook geen quasi-software. Een formele specificatie van een stuk hard-
ware is geen quasi-software omdat het geen plan voor een computer tot
onderwerp heeft. Het is misschien een plan voor de productie van een
machine uit to voeren door een andere machine. Maar de machine die het
plan moet uitvoeren is niet een computer maar bijvoorbeeld een industriele
robot. Een specificatie van een `alternating bit protocol' in procesalgebra
beschrijft een geheel systeem en is daarmee ongeacht de schijn van het
tegendeel geen manifeste software en zelfs geen quasi-software.

14. Hypothetisch programmeren met de ToolBus.
De ToolBus [7] levert een taal die automatisch naar C kan worden vertaald.
Omdat die vertaling niet algemeen beschikbaar is wordt een ToolBus-
script hier tot nader order onder hypothetische software geclassificeerd.
Omdat de scripts van de ToolBus qua stijl erg op procesalgebra lijken
kunnen veel scripts ook als manifeste software worden opgevat.

15. Lokaal optimum van portabiliteit.
Expliciete software kan men er aan herkennen dat het een soort optimale
vorm is. Een C-programma gaat er niet zomaar op vooruit wanneer men
het naar een assembleertaal vertaalt. Dat vermindert de portabiliteit.
Maar een programma in een zeer slecht beschikbare taal gaat er vaak
wel op vooruit als het naar C wordt vertaald. Dat komt de portabiliteit
dan ten goede. Software die om to overleven naar een meer gangbare taal
vertaald moet worden mag men al om die reden als hypothetisch opvatten.

16. `Het programma' bestaat niet.
Het is mogelijk om als bezwaar aan to voeren dat de indeling in vier
klassen juist overbodige complicaties schept. Er is immers, zo kan men
menen, slechts sprake van verschillende representaties van een programma.
De gedachte is dan: zomin als het zinvol is om mensen to onderscheiden
en to classificeren op grond van het feit dat er een kleurenfoto dan wel
een zwart-wit foto van hen beschikbaar is, zomin is het zinvol zijn om
software to classificeren op grond van de toevallige eigenschappen van een
representatie. Dit bezwaar wordt hier verworpen.

Waar de foto van een mens een abstractie levert van een achterliggende
realiteit, de mens in kwestie, met daaraan toegevoegd de details van de
informatiedrager, is bij een materieel programma niet sprake van een over-
eenkomstige achterliggende realiteit. Die achterliggende realiteit to sugge-
reren door gebruik van de term `het programma' verduisterf het feit dat
dat programma niets meer is dan een abstractie van het gegeven materiele
programma. In die zin bestaat `het programma' niet. Het bepalen van
zulke abstracties is met name een onderwerp uit de MSE (mathematische
software-engineering). Men kan er niet in alle gevallen van uitgaan dat dat
eenvoudig is. Om een voorbeeld to geven: beschouw een typografisch fraai
vormgegeven stuk mathematische software-engineering. Wat is de achter-
liggende `abstractie'? In de praktijk is dat bijvoorbeeld de broncode die
men naar een `typesetting'-programma stuurt. Maar die code kan men
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impliciet de facto feitelijk stored program'
expliciet de origine oorspronkelijk programma
hypothetisch descriptief omschrijvend formele specificatie
manifest gestyleerd natuurlijk pseudocode

Tabel 5.1: Drie alternatieve naamgevingen voor de vier softwareklassen.

moeilijk als een abstractie opvatten. De identificatie van een document
met een computerfile van waaruit dat document in een paar slagen kan
worden geproduceerd is problematisch. Soortgelijke problemen zijn er in
de software. In de praktijk werkt men met logische abstracties maar die
krijgt men niet voor niets. De juiste logische abstractie van een COBOL-
programma is vermoedelijk een reeks ASCII-character-codes, maar een
parse-boom is ook denkbaar.

17. Repliek op repliek.
Tegen de repliek op het bezwaar uit Punt 16 kan weer worden ingebracht
dat `het programma' niet een logisch-wiskundige abstractie van het ma-
teriele programma is maar een achterliggende sociale werkelijkheid. Het
programma staat dan voor een sociaal en psychologisch proces, to vergelij-
ken met notulen van een vergadering. In deze opvatting is de vergelijking
van het materiele programma met een foto wel redelijk. Deze visie wordt
hier echter afgewezen omdat anders een onhanteerbaar complex kader ont-
staat. Niet uitgesloten kan worden dat met het meer flexibel worden van
programmeertalen een systeem wel degelijk kan worden opgevat als verslag
van een reeks vergaderingen waar de machine zelf een zinvolle betekenis
aan toekent.

18. Objectorientatie als antwoord.
Wanneer men internationale standaards heeft voor de representatie van
softwareobjecten dan kan `het object' als de achterliggende realiteit op-
treden. Die visie is aantrekkelijk maar vooronderstelt een formidabele op-
bouw van de informatica en deze tekst is geschreven vanuit het perspectief
dat die opbouw en de daarmee samenhangende conceptuele transformaties
nog in de toekomst liggen. Over 10 jaar ligt de zaak misschien anders (zie
ook het Nawoord).

19. Alternatieve terminologie voor de vier softwareklassen.
Voor de indeling impliciet, expliciet, hypothetisch en manifest is qua bena-
ming een reeks alternatieven denkbaar. Deze suggereren enigszins andere
accenten maar ondersteunen ook het profiel van de begripsonderscheidin-
gen. Zie Tabel 5.1.
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5.2 Configuratie, evolutie en migratie
In deze sectie komen enkele aspecten aan de orde van ontwikkeling van software
van de verschillende klassen, eventueel in samenhang met de ontwikkeling van
machines. De begrippen zijn niet volledig gesystematiseerd en de tekst heeft
voornamelijk tot doel een kapstok to geven voor een aantal noties die in be-
ginsel voor ons onderwerp van groot belang zijn maar waarvan diepergaande
uitwerking op dit punt minder opportuun is.

5.2.1 Meervoudig geconfigureerde software
Wanneer een (complex) logisch programma op twee verschillende machines ge-
lijktijdig geconfigureerd is dan ligt het voor de hand to zoeken naar een ver-
klaring daarvan en deze verklaring to vermoeden in een historie waarin beide
compartimenten (programma's) zijn ontstaan via migratie en replicatie vanuit
een gemeenschappelijke voorouder. Dit is strikt gezien niet noodzakelijk, maar
wanneer de `kans' op het genereren van een programma maar voldoende klein
wordt dan kan men toch spreken van een kwalitatieve noodzakelijkheid. In feite
stellen we hier dat kansen beneden een zekere drempel op nul gesteld mogen
worden, dit ter vereenvoudiging van het mentale model.

Een mogelijkheid is dat het ene compartiment gedupliceerd is, en daarna is
gemigreerd naar de andere machine. Onontkoombaar dringt zich dan de vraag
op naar de herkomst van de gemeenschappelijke voorouder van de genoemde
programma's of programmadraden. De meest voor de hand liggende (en ook
meest gebruikelijke) verklaring is dat er sprake is van expliciete software. Dat
betekent dat een mens of groep mensen voorzien van allerlei hulpmiddelen een
machine een reeks van invoerdata heeft toegeschoven die door deze machine in
een compartiment zijn geplaatst en die vervolgens in impliciete zin als software
kunnen worden opgevat. Van belang is hier de vaststelling dat de bitreeks die
een programma representeert ook op een informatiedrager geplaatst kan zijn die
niet onderdeel uitmaakt van een computer maar die wel voorzien kan worden
van uitvoerkanalen en die door een machine gelezen kan worden. In eerder
ingevoerde notatie is er dan sprake van een compartiment van type FVMC
of van type FPMC. Het is mogelijk impliciete software aldus op een zuivere
informatiedrager to plaatsen en deze informatiedrager to verplaatsen. Zo is
migratie van software naar machines op verschillende plaatsen (via de tussenstap
op een zuivere informatiedrager) mogelijk.

De productie van expliciete software valt nu op to vatten als een gewoon
productieprocess waarbij een zuivere informatiedrager voorzien van de gewenste
inhoud het product is. Het spreekt vanzelf dat expliciete software die naam
slechts waard is wanneer deze ook na configuratie op een machine als impliciete
software kan functioneren.

De productie van expliciete software wordt algemeen aangeduid met `pro-
grammeren'. Bij dit programmeren bedient een programmeur (degene die pro-
grammeert) zich van een taal, een beperkende collectie van regels die aangeeft
welke tekensequenties als software zullen worden beschouwd. Meestal zal de
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programmeur een programma vanuit een zuivere informatiedrager op een voor
een mens hanteerbare wijze zichtbaar maken (via een `pretty printer' op pa-
pier of op een beeldscherm). Bij dat proces worden meestal computers en
software gebruikt. Dit is dan al bestaande impliciete software. De gebruikte
taal heet een programmeertaal zodra duidelijk is dat (althans op een zekere
klasse van computers) de erin gestelde programma's tot expressie kunnen wor-
den gebracht. Programmeertalen zijn er vele en kunnen zelf als een onderwerp
van evolutie worden gezien. Programmeertalen zijn er in volstrekt verschil-
lende stijlen (paradigma's). Binnen elke stijl zijn er weer karakteristieke pa-
tronen of constructies waarmee complexere programma's uit eenvoudiger delen
kunnen worden samengesteld. Zulke patronen heten programmaconstructies of
programmeertaal-`features'. De `features' zijn afhankelijk van het paradigma
waarin de taal bestaat.

5.2.2 Co-evolutie van software en machines
De producent van expliciete software kan, door zich aan een groot scala van
richtlijnen to houden, een redelijke mate van zekerheid verkrijgen dat op een
gewenste machine impliciete expressie van de software plaats zal kunnen vin-
den. De producent van expliciete software kan zicli echter op de positie stellen
dat de machines waarop de geproduceerde software tot expressie kan komen
nog moeten worden gebouwd. In dit geval is sprake van hypothetische software.
In casu de productie van deze hypothetische software grote vormen aanneemt
(wat in de praktijk niet het geval is) zou men voor zulke informatie een status
vergelijkbaar met die van expliciete software kunnen ambieren. Dit is een infor-
matieproduct waarvan op grond van regels en afspraken is vastgesteld dat het
als hypothetische expliciete software kan worden gezien en tevens dat het van
zodanige aard is dat het hypothetische karakter niet volstrekt dominant geacht
wordt. Op die manier kan de tijdelijke afwezigheid van de impliciete status als
een ondergeschikt bezwaar worden gezien.

We zien hier drie mechanismen gelijktijdig: een productieproces van machi-
nes dat bepaalt wat impliciete software is; een productieproces van expliciete
software dat software levert en selectieve druk uitoefent op en ondervindt van
het productieproces voor machines; en daarnaast een sociaal proces dat normen
voor hypothetische software vaststelt. Die normen induceren enerzijds de pro-
ductie van hypothetische software en anderzijds het ontwerp en de bouw van
machines die deze hypothetische software tot expressie kunnen brengen. Het
gehele complex van mechanismen heeft het karakter van een co-evolutie van de
drie basiscategorieen: hardware (machines), software (programma's), standaar-
den (regels en beperkingen voor hypothetische software).

5.2.3 Conversie, stapeling en materialisatie
Wanneer men hypothetische software heeft geproduceerd (geschreven in het jar-
gon der programmeurs), dan is het vinden van een machine waarop deze tot
expressie kan komen van belang. Dat laatste hoeft echter niet noodzakelijk het
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bouwen van een nieuwe machine in to houden. Minstens zo gebruikelijk is het
om een programma (expliciet) to schrijven dat na configuratie op een machine
(impliciet) een (hypothetisch) programma kan transformeren naar een compar-
timent dat als impliciet programma kan worden opgevat en waarvan de expressie
overeenkomt met het proces dat de auteurs van het hypothetische programma
bij expressie van dat programma hadden beoogd. Op deze wijze is de hypo-
thetische software ge[mplementeerd (tot impliciete software verheven) door een
programma (genoemd een compiler) to schrijven en was de bouw van een nieuwe
machine niet noodzakelijk.

De belangrijkste beperking aan de hypothetische software die zou voortko-
men uit een beperking tot realisatie (realiseerbaarheid) langs de lijn van het
construeren van een implementerende machine in software is natuurlijk dat de
software niet fundamenteel hypothetisch moet zijn. In dat geval bestaat er zelfs
in theorie geen automatische constructie die aan de software een expressie op
een zinvolle machine toekent, laat staan dat men die constructie in de praktijk
zou kunnen uitprogrammeren.

De na een aantal vertaalslagen meest belangrijke factor is snelheid. De
daaropvolgende factor is geheugengebruik. Iedere vertaalslag vertaalt een pro-
gramma in een ander programma dat in de meeste gevallen de individuele in-
structies uit het vertaalde programma zal omzetten in reeksen van instructies
voor een vertaald (door vertaling ontstaan) programma. De consequentie hier-
van kan zijn dat de executie van de programma's langs deze weg langzaam
is waardoor de aantrekkelijkheid van de via de expressie van het programma
bereikte functionaliteit voor de omgeving van de machine tegenvalt.

Overigens is een sequentie van vertaalslagen natuurlijk vanuit de software to
verbeteren door een nieuwe gefntegreerde vertaalslag to maken die slechts het
volstrekt noodzakelijke ten uitvoer brengt, en dat bovendien zo snel mogelijk.

5.2.4 Auto-co-evolutie van software
We kunnen vaststellen dat de evolutie van de expliciete software in feite deels een
co-evolutie is met zichzelf. Immers, bij een nieuwe standaard ontstaat software
die deze standaard implementeert (ofwel hypothetische programma's conform
de standaard vertaalt naar impliciete programma's met de gewenste functionali-
teit). Met auto-co-evolutie duiden we aan dat een type mechanisme in verschil-
lende vormen bestaat en dat die verschillende vormen met elkaar in co-evolutie
verkeren. Hier is de expliciete software in co-evolutie met de ook als expliciete
software beschouwde implementatie van een virtuele machine.

Een interessant mechanisme dat binnen deze evolutie optreedt is het vol-
gende: een familie van programma's (expliciet gemaakt en impliciet executeer-
baar gebleken en bovendien qua functionaliteit `zinvol' gebleken) leidt tot een
klasse van functionaliteiten. Deze functionaliteiten worden nu abstracter be-
schreven in (functionele) specificaties. De zo verkregen specificaties worden ge-
stroomlijnd en opgevat als instanties van hypothetische software in een nieuwe
verzameling van spelregels (taal). Deze hypothetische software wordt (software-
matig) geYmplementeerd en wat specificatie was, is nu via een hypothetische fase
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tot expliciete software gepromoveerd. In deze omstandigheden wordt een nieuw
en systematisch productieproces voor zulke software rationeel. Zo'n nieuw pro-
ces vervangt mogelijk het productieproces dat oorspronkelijk tot de software
waarvan de functionaliteit werd geabstraheerd aanleiding heeft gegeven. Na
een aantal cycli als hierboven genoemd kan een technologische stap optreden
waarbij machines worden gebouwd die dichter bij de op dat moment als wense-
lijk opgevatte virtuele machines staan dan de tot dan toe bestaande machines,
op dat moment zet de co-evolutie met de machines weer een stap aan de ma-
chinale zijde. De beide evolutiemechanismen (auto-co-evolutie van software en
co-evolutie van software en hardware) wisselen elkaar af.

Opgemerkt moet nog worden dat expliciete software waarvoor de imple-
menterende machines en software verloren gaan of in onbruik raken, daardoor
hypothetisch wordt. De software is nog steeds in beginsel uitvoerbaar, maar de
techniek is niet aanwezig. Als descriptie van een systeem, of als abstracte be-
schrijving zo men wil, is de software mogelijk nog wel bruikbaar. Die bruikbaar-
heid is overigens geen onderdeel van het criterium voor hypothetische software.

5.2.5 De softwarecascade
Tijdens de generatieprogressies van auto-co-evolutie van software ontstaat een
cascade in de volgende zin. Een volgende generatie heeft steeds software uit een
vorige generatie nodig om tot expressie to kunnen komen. Hoog niveau software
wordt stapsgewijs omgezet in software van lager niveau totdat een niveau bereikt
is dat expressie op de machine toelaat. Hoe meer stappen de cascade bevat hoe
complexer de optredende transformatie is en hoe ondoorzichtiger de opvatting
van software als een reeks van instructies voor de gegeven machines. De impli-
ciete karakterisering van software wordt afhankelijk van de beschikbaarheid van
een reeks programma's van eveneens indirecte status. Het resultaat van deze
ontwikkeling is een steeds grotere distantie tussen vorm van de software en de
vorm van de daardoor geprogrammeerde functionaliteit.

Wanneer de hardware (machine) in een evolutiestap wordt aangepast om een
complexer type software direct en effectief tot expressie to kunnen brengen dan
wordt de kennis die in de tot dan toe softwarematige expressie van die software
zit een materiele vorm gegeven in de structuur van de hardware. We gebruiken
de frase kennismaterialisatie voor dit verschijnsel. Kennismaterialisatie treedt
soms op in de co-evolutie van hardware en software, met name wanneer zich een
reeks stappen binnen de auto-co-evolutie van de verschillende softwareklassen
heeft voorgedaan.
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Hoofdstuk 6

Software als artefact

In dit hoofdstuk wordt de ontologie van software, ofwel de vraag wat software
is, bekeken vanuit het perspectief van software als resultaat van een productie-
proces. Artefacten hebben altijd een groot aantal attributen. Meestal kunnen
artefacten eenvoudig door een serie attributen worden gekarakteriseerd. In de
volgende sectie wordt een lange lijst van mogelijke attributer van software gege-
ven. Deze attributen zijn in grote meerderheid alleen zinvol voor artefacten. Alle
genoemde attributen hebben betrekking op de software zelf of op de ontstaans-
geschiedenis ervan. Daarna worden twee belangrijke kenmerken behandeld die
voor de meeste artefacten bestaan: de technische en de economische levensduur.
Dit zijn kenmerken die niet alleen van de geschiedenis van de software afhangen
maar ook van de context van gebruik. Deze kenmerken zijn namelijk bij uitstek
van belang voor iedereen die professioneel en bedrijfsmatig met artefacten wil
omgaan. Er zijn overigens meer van zulke kenmerken denkbaar: de gebruikers-
gemeenschap, de mate van verspreiding, de conduitestaat, de actuele waarde.
Bespreking van die kenmerken wordt hier achterwege gelaten.

6.1 Software als zelfstandig product
Software, of liever, een softwareproduct, of kortweg een programma, is een ar-
tefact in de gedaante van een stoffelijk roerend goedl waarop onder andere de
volgende predikaten, beoordelingen, maten, aanpalende mechanismen en ab-
stracties meestal toepasbaar zijn. In willekeurige volgorde:
(1) plaats, (2) tijd, (3) drager, (4) mogelijke identificerende code, (5) eventueel
versienummer, (6) eventuele toegangsbeperking voor gebruikers, (7) teken-taal
(bijvoorbeeld UNICODE), (8) structuur, (9) architectuur, (10) opdeling in com-
ponenten (de hier genoemde attributen mogelijk afzonderlijk per component),
(11) taal (bijvoorbeeld C++), (12) syntax van die taal, (13) stijl van die taal
(bijvoorbeeld functioneel of object-georienteerd), (14) kwaliteit, (15) lengte in

1De classificatie van software als stoffelijk roerend goed vindt uitgebreide motivering in de
juridische literatuur. Genoemd kan worden Westerdijk [59].

59
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regels code, (16) omvang gemeten in bytes, (17) datum aanvang constructie
en datum gereedkoming, (18) plaats en wijze van ontstaan (het gebruikte soft-
wareontwikkelingsproces), (19) oorspronkelijk pakket van eisen en ontwerp zoals
gehanteerd tijdens de bouwfase, (20) doelstelling en criteria waarop is geoptima-
liseerd ten tijde van ontstaan, (21) gebruiksmodel, (21) interfacedefinitie, (22)
interne logica, (23) theoretische basis, (24) intern stelsel van maten en normen,
(24) initiatiefnemer tot de bouw van de software, (25) daarbij gemaakte kosten,
(26) eigenaar, (27) verantwoordelijke eindgebruiker, (28) mate van gereedheid,
(29) testgeschiedenis, (30) historie van foutrapporten, (31) aanwezige voorstel-
len tot wijziging, (32) eventuele certificatie, (33) gewenste executieomgeving,
(34) geschiedenis van gebruik, (35) `nu' actief (dan wel niet geactiveerd), (36)
geschiedenis van onderhoud, (37) gebruiksrelaties met andere software, (38) ver-
wachte (resterende) levensduur (bijvoorbeeld tot het jaar 10.000), (39) mate van
veroudering, (40) numerieke begrenzingen van sleutelparameters (bijvoorbeeld
Dow-Jones < 100.000), (41) gebruikte protocollen bij samenwerking met andere
software, (42) bet bestaan van replica's, (43) verwantschap met vergelijkbare
softwareproducten, (44) (niet) foutvrij zijn, (45) functionaliteit, (46) snelheid,
(47) testbaarheid, (48) leesbaarheid, (49) robuustheid, (50) flexibiliteit, (51)
onderhoudbaarheid, (52) testbaarheid, (53) betrouwbaarheid, (54) correctheid,
(55) documentatie, (56) historische kostprijs.

Bij elke deelcollectie van mogelijke attributen uit bovenstaande lijst bestaat
een categoric van `dat soort' software. Bijvoorbeeld componenten van compact
gecodeerde open besturingssoftware voor consumentenelectronica. De mogelijk-
heid om op die wijze vrijelijk over klassen van programma's to kunnen spreken
(zonder enige werkelijk scherpe definitie to hanteren) is vitaal voor de dagelijkse
praktijk. Juist deze gewoonte maakt de praktijk van de softwarecreatie voor
de theoreticus ontoegankelijk. Er is dikwijls sprake van onaantrekkelijk vaag
omschreven softwarecategorieen waarover men slechts met de grootste moeite
zinvolle algemene uitspraken kan doen. Mede vanwege deze complicaties zal een
praktisch geengageerd onderzoeker veelal geen andere kans hebben dan `mee to
doen met ontwerp en bouw'. Dat bet to maken softwareproduct een instan-
tie is van een abstracte en nog nader liefst nauwkeurig to bepalen categorie
van softwareproducten is doorgaans geen behulpzame observatie. Vanzelfspre-
kend zijn er ook klassen van programma's die een prima reputatie hebben, to
denken valt aan `ALGOL-60-programma's', sorteeralgoritmen, priemgetaltestal-
goritmen, Ada-compilers, schaakprogramma's, GO-programma's.

Er is flexibiliteit en ruimte voor andere opvattingen in deze opsomming van
attributen. Bijvoorbeeld is kwaliteit mogelijk een oordeel dat moet worden ge-
meten op een discrete ordinale schaal, correctheid eventueel een ja/nee oordeel,
functionaliteit een abstractie to vatten in een wiskundig model, onderhoudbaar-
heid een kwalitatief en verbaal gegeven en gemotiveerd oordeel2. Het behoeft
geen betoog dat het moeilijk is om voor de genoemde noties algemeen gel-
dige, wijd-toepasbare, breed geaccepteerde, en ondubbelzinnige omschrijvingen

2Het identificeren, waarderen en beargurnenteren van dergelijke attributen krijgt al lange
tijd aandacht in de literatuur [13, 12, 27, 51, 461.
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to vinden3. De theoretische informatica levert hier wel handgrepen, bijvoor-
beeld bewijzen van correctheid (zie voor een uitgebreide inventarisatie van deze
materie Paragraaf 8.1). Om in geval van afwezigheid van correctheid (incorrect-
heid) een fout (`bug') aan to wijzen valt al buiten het kader van de gebruikelijke
theorie. Concepten als softwarekwaliteit klinken zeer overtuigend maar blij-
ken vooralsnog moeilijk `hard' to maken. De situatie is bij al deze begrippen
vergelijkbaar: in specifieke omstandigheden waar men programma's bekijkt en
vergelijkt die op vele punten inderdaad gerelateerd zijn vallen begripsomschrij-
vingen to geven die de van origine vage beoordelingsconcepten inhoud geven.
(Vergelijkbaar met het begrip `goede leerling'). Deze inhoud is in de genoemde
specifieke gevallen dan zo duidelijk dat er weinig aandacht aan een nadere om-
schrijving wordt gegeven.

6.2 Technische levensduur
De technische levensduur (houdbaarheid) van software is als concept niet onom-
streden. Vanzelfsprekend heeft een drager (tape, cd, harddisk, gedrukte tekst)
een beperkte levensduur (zij het niet altijd een bekende). Maar ook andere fac-
toren beperken de levensduur van een softwareproduct. Met name bovengrenzen
in parameters en capaciteiten leiden tot zulke beperkingen. Enkele voorbeelden
volgen hieronder.

Een telefoonadministratie met een maximale capaciteit van 5.000.000 num-
mers raakt technisch verouderd wanneer deze grens hard in de code is ingebouwd
en het aantal door de maatschappij to beheren nummers op afzienbare termijn
dicht in de buurt van deze grens komt. Een softwareproduct dat datumbere-
keningen baseert op een representatie die vanaf 10.000 niet adequaat is heeft
een technische levensduur die evident beperkt is tot 10.000 (of eventueel minder
als er redenen zijn om een marge in acht to nemen). Een financieel pakket dat
voor de Dow-Jones index een maximum van 100.000 hanteert, raakt boven een
bepaalde stand van deze index technisch verouderd. Financiele software geba-
seerd op guldens raakt technisch verouderd door de introductie van de euro.
Een programma dat afhankelijk is van een programme dat technisch verou-
dert, raakt zelf eveneens technisch verouderd. Een voorbeeld is de technische
veroudering van COBOL-74 compilers, samenhangende met een overgang op
COBOL-85. Programma's geschreven in COBOL-74 raken technisch verouderd
omdat de ondersteuning van COBOL-74 uiteindelijk verdwijnt. Het kan ook
gebeuren dat de software speciaal gemaakt is voor randapparaten die op medi-
sche gronden uit gebruik genomen moeten worden (bijvoorbeeld een muis die
to veel spierkracht vereist), vanaf die datum is de software wederom technisch
verouderd. Ook het ontdekken van een fout in de software kan leiden tot het
constateren van technische veroudering. Hoe langer de software draait hoe min-
der waarschijnlijk dit overigens is. Wanneer een softwareproduct niet verouderd

3Het kwantificeren van attributen staat volop in de belangstelling. Een van de vele inlei-
dende teksten in metrieken is Shepperd [48], een voorbeeld van gebruik is Pfleeger en Hatton
[44].
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is, noemen we het adequaat.
Zonder pedant to willen zijn is een preciezere omschrijving van veroudering

toch gewenst: technische veroudering treedt op wanneer veranderingen in omge-
vingsparameters en -eigenschappen of in het volume van (geaccumuleerde) data
veroorzaken dat het gedrag van de software bij gewoon gebruik afwijkt van de
logisch inhoudelijke functionele specificatie die men voor de component zou ver-
wachten wanneer een vergelijkbaar systeem werd gebouwd dat met details van
betrokken parameters, systeemeigenschappen of grenzen geen rekening houdt.
De beperking tot gewoon gebruik (conform het bij de software behorende ge-
bruiksmodel) is hier van groot belang. Want het wijzigen van de code hoort
daar doorgaans niet bij. Misschien zelfs het (her)compileren van de software
ook niet. Het wijzigen van een parameter (de maximum beursindex etc.) moet
dus via een gewone sessie bij normaal gebruik plaatsvinden. Deze beperking
klinkt misschien ook pedant, soms volstaat het immers een enkel symbool in de
brontekst to muteren en opnieuw to compileren. Maar men moet bedenken dat
ook de kleinste mutatie een heroverweging van alle testen en verificaties vergt,
misschien ook het nieuw ontwerpen en uitvoeren van tests. Ook de kleinste
mutatie van de code moet worden opgevat als renovatie en niet als `gebruik'.

Het is derhalve een eis aan goed beheer van een systeem dat alle geactiveerde
componenten adequaat zijn (dat wil zeggen niet buiten hun technische levens-
duur). Vanzelfsprekend kan inadequate software soms weer adequaat worden
wanneer de omstandigheden zich wijzigen.

6.3 Economische levensduur

Uitdrukkelijk van de technische levensduur to onderscheiden is de economische
levensduur van een softwarecomponent. Die komt mogelijk ten einde tijdens de
technische levensduur doordat andere componenten beschikbaar komen die de-
zelfde functionaliteit beter aanbieden. Beter kan betekenen: snellere responstij-
den, minder geheugengebruik, goedkoper in gebruik, bediening via ergonomisch
betere randapparatuur, betere benutting van de mogelijkheden van randappa
ratur, het vermogen om meer vragen to beantwoorden en met meer soorten van
informatie rekening to houden. Het staat iedere eigenaar/gebruiker vrij om zelf
to bepalen wanneer het einde van de economische levensduur bereikt is, met then
verstande dat het einde van de technische levensduur tevens het einde van de
economische levensduur inhoudt. Men kan zich over de economische levensduur
laten adviseren, en men kan zich ook laten adviseren over de verwachte techni-
sche levensduur (deze is immers afhankelijk van een repertoire aan factoren die
niet door elke eigenaar/gebruiker op ieder moment volledig kan worden over-
zien). Is de technische levensduur ten einde dan is het (tijdelijk) op non-actief
stellen van de component onvermijdelijk4.

4 Het is, zoals eerder al werd opgemerkt, denkbaar dat omgevingsfactoren weer terugmute-
ren en de software weer adequaat wordt. Dit gebeurt ook wanneer zekere software afhankelijk
is van een verouderde component die enige tijd later wordt vervangen door een adequate.
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6.4 Mogelijkheden bij technische veroudering
Het is duidelijk dat software door verschillende oorzaken en soms op onvoor-
spelbare tijdstippen verouderd kan raken. Wij gaan er van uit dat de technische
veroudering op een welgedefinieerd tijdstip plaatsvindt (zij het dat zulks de ge-
bruikers door onoplettendheid of gebrek aan informatie kan ontgaan). Raakt
de software daadwerkelijk verouderd dan is daar doorgaans een welbepaalde
oorzaak voor aan to geven. Bij afwezigheid van juist die oorzaak zou echter
heel wel korte tijd later veroudering op grond van een andere oorzaak kunnen
optreden. Er is dus sprake van een in de tijd variabele kans op technische verou-
dering. Bij een programma met jaar-2000-problemen is de som van die kansen
tot aan januari 2000 gelijk aan 1. Veroudering is dus niet eenmalig to bestrijden
en `onsterfelijkheid' is geen plausibele (of redelijkerwijze nastrevenswaardige)
eigenschap van software. De wens om aansluiting to vinden met zo breed mo-
gelijk geaccepteerde platformtechnologie houdt natuurlijk wel verband met de
intentie om de `kans op veroudering' to beperken.

Veel moderne ontwikkelingen in de software technologie hebben tot doel om
softwareproducten een structuur to geven die de kans op snelle technische en
economische veroudering minimaliseert. Dit leidt tot het streven naar: plat-
formonafhankelijkheid, per menu instelbare parameters, onafhankelijkheid van
`user interface'-technologie, afsplitsen van deelcomponenten waarvan een relatief
snelle economische veroudering wordt verwacht, het genereren van de component
vanuit geparametriseerde specificaties en het opvatten van regelmatig hergene-
reren met nieuwe parameters als gewoon gebruik. Is een softwarecomponent
eenmaal technisch verouderd dan is gebruik ervan niet meer verantwoord. De
component mag niet meer worden gebruikt en sleept alle ervan afhankelijke com-
ponenten in zijn val mee. Verschillende reacties zijn dan mogelijk, wij noemen
er vier:

1. Renovatie.
Met renovatie geeft men aan dat men uitgaande van de verouderde, of
binnenkort verouderende component, wijzigingen en aanpassingen wil aan-
brengen die tot een herziene component leiden dewelke (na een passende
acceptatieprocedure) adequaat geacht kan worden. Vanzelfsprekend ligt
het voor de hand om deze renovatie uit to voeren op een replicatie van de
softwarecomponent waarvan de veroudering wordt voorzien. Heeft men
de renovatie gereed voor de datum van technische veroudering dan kan
vervanging optreden en is de betrokken component ge7mmuniseerd tegen
de verwachte oorzaak van technische veroudering.

2. Nieuwbouw.
Door een nieuw to starten softwareontwikkelingsproces wordt een nieuwe
component gebouwd die een langere verwachte technische levensduur heeft
(en vanzelfsprekend een aanvaardbare economische levensduur).

3. Uitbedrijfneming.
Bij het buiten gebruik stellen van een component moeten ook alle compo-
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nenten die van de op non-actief to stellen component afhankelijk zijn mede
buitengebruik worden gesteld. Buiten gebruik gestelde componenten kun-
nen in beginsel niet door een gebruiker of door een andere component wor-
den geactiveerd. Hernieuwde ingebruikneming van een component vergt
de vaststelling van adequaatheid.

4. Reparatie.
Treedt de veroudering op door het vinden van een fout in het gedrag
(afwijking tussen gerealiseerde en gewenste functionaliteit) en blijkt deze
herleidbaar tot een overzichtelijk deel van de code en een kennelijke en tot
dusverre niet opgemerkte onjuistheid in de implementatie dan is reparatie
mogeli j k.

Het spreekt vanzelf dat wanneer de platformcomponenten van een systeem
technisch verouderen ditzelfde gebeurt met het gehele systeem, de componen-
ten kunnen echter platform onafhankelijk blijken in die zin dat na vervanging
van technisch verouderde componenten door adequate componenten weer een
adequaat systeem ontstaat. Bij to grote afhankelijkheid van deze platformcom-
ponenten kan een groot deel van de applicatiecomponenten ook zelf technisch
verouderen zodra een platformcomponent technisch veroudert.

6.5 Een componentenmodel voor software
Een organisatie met geautomatiseerde informatieverwerking beschikt doorgaans
over een platform met machines, een communicatienetwerk en een bedrijfssys-
teem dat de hardware van het platform vanuit een aantal omstandigheden be-
schikbaar stelt. Meestal is sprake van meer dan een werkplek en kan een aantal
menselijke gebruikers gelijktijdig met `het systeem' in dialoog verkeren. Dat-
zelfde systeem staat in voortdurend contact met informatietoeleverende compo-
nenten en kan op eigen initiatief informatie naar buiten sturen. Ook bij fysieke
(of mentale) afwezigheid van de menselijke gebruikers kan het systeem gewoon
doordraaien en een levendige interactie met de complexe buitenwereld onder-
houden.

Voor ons is van belang dat we het systeem in kaart kunnen brengen als
een cumulatie van hardware, communicatienetwerk, basis bedrijfssysteem, net-
werkprotocollen in verschillende lagen boven elkaar, bij elkaar aan to duiden als
`de platformcomponenten', en daarop een collectie van softwarecomponenten,
sommige componenten zijn zelf weer opgesplitst in kleinere componenten. Deze
componenten zijn zelf softwareproducten in de hierboven bedoelde zin. De op
een systeem aanwezige componenten kunnen passief zijn maar ook actief zijn
tijdens het functioneren van het systeem. Mogelijk zijn de componenten zelfs
alle gelijktijdig geactiveerd (`draaien').

De essentie van dit model is dat men via de gebruiksrelatie tussen de com-
ponenten een directe afhankelijkheidsrelatie tussen die componenten (en plat-
formcomponenten) verkrijgen kan. Deze relatie kan men transitief afsluiten
en daarna het complement ervan nemen. Dat levert weer een relatie tussen
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componenten die opgevat kan worden als een onafhankelijkheidsrelatie tussen
componenten. Van groot belang is nu dat men een component kan verwijderen
(deactiveren) en dat de andere componenten voor zover zij van de verwijderde
component onafhankelijk zijn probleemloos en ongewijzigd zullen kunnen door-
draaien. Door deze wijze van zien ontstaat een hanteerbare modulaire structuur.
Bovendien kunnen diverse componenten op een systeem nu verschillende on-
afhankelijke eigenaren en onafhankelijk optredende gebruikers (`stakeholders')
hebben. Zo wordt in beginsel een gedifferentieerde toerekening van kosten,
baten, verplichtingen en verantwoordelijkheden aan een heterogene groep van
(rechts)personen die eenzelfde systeem delen mogelijk. Dit componentenmo-
del is soms een model achteraf en soms een model vooraf. In het laatste geval
wordt gepoogd de onafhankelijkheid van de verschillende componenten optimaal
to kunnen benutten. De structuur van een systeem in termen van gekoppelde
componenten, duidt men aan als architectuur. Het in kaart brengen van die
architectuur heet `reverse architecting', het vooraf ontwerpen van de architec-
tuur als `forward architecting'. In Hoofdstuk 11 wordt de notie van architectuur
uitvoerig behandeld.

Het model dat wij aldus verkrijgen voor een geautomatiseerd systeem is:
een familie van hardware-platformcomponenten, daar bovenop een collectie van
software-platformcomponenten en daar bovenop een collectie van applicatiecom-
ponenten. Bij elk van deze componenten is op elk moment vastgelegd of deze
wel of niet in gebruik zijn. Voorts is er een afhankelijkheidsrelatie tussen compo-
nenten die aangeeft dat wanneer A afhankelijk is van B fouten of wijzigingen in
het gedrag van B invloed kunnen hebben op het gedrag van A. Een component
die in gebruik is kan alleen afhankelijk zijn van andere componenten die ook in
gebruik zijn. Voorts worden de beheerder van de platformcomponenten en de
eigenaren/gebruikers van de applicatiecomponenten geacht voldoende inzicht to
hebben in de verwachte technische levensduur (en a fortiori de momentane ad-
equaatheid) van alle componenten. Het is een collectieve verantwoordelijkheid
om inadequate (technisch verouderde) componenten niet to activeren en om dit
niet-activeren to garanderen door expliciete buitengebruikstelling.

In een componentenmodel kan het zinvol zijn om ook externe (rechts) perso-
nen als component op to vatten. Zo kan er sprake zijn van een componentont-
werper, een componentsponsor, een componentbouwer, een componentbeheer-
der, een componentgebruiker, een componentverkoper, een componentrenovator
en een componentonderhouder. Formalisering van zulke relaties maakt het mo-
gelijk om gefundeerde uitspraken to doen over wie welke verantwoordlijkheden
moet of kan dragen.

6.6 Het tiende millenniumprobleem
Bij wijze van voorbeeld het volgende. Het jaar-10.000-probleem, ook wel aange-
duid als het Y10K-probleem, is het verschijnsel dat veel software per einde 9.999
aan het voorzienbare en inderdaad al lang voorziene einde van de technische le-
vensduur komt. Daarbij is ontoereikende datumrepresentatie (gebruik makend
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van slechts 4 digits) de oorzaak. Er is slechts sprake van een fout wanneer er een
afwijking bestaat tussen vastgelegd gewenst gedrag en feitelijk waarneembaar of
to verwachten gedrag. Omdat men van programmeurs niet kan verlangen dat zij
uit eigen beweging een jaar-100.000-probleem verkiezen boven een jaar-10.000-
probleem zijn `requirements' documenten die niets zeggen over het datum aspect
inzake de technische levensduur van de to bouwen software geen basis waarop
men een eventuele levensduurbeperking tot 10.000 als een fout kan aanmerken.

Er volgt uit ons model en het daarbij aangegeven gebruik dat systeembe-
heerders en software-eigenaren danwel softwaregebruikers zich helderheid moe-
ten verschaffen over de kwestie van de to verwachten levensduur. Blijkt een
component niet `Y10K compliant' to zijn (dat wil zeggen direct na de eeuwwis-
seling voorspelbare rekenfouten to zullen maken op redelijke input) dan moet
een van de opties uit de lijst uit Paragraaf 6.4 gekozen worden.

Dit standpunt is niet volstrekt gebruikelijk, het spoort vermoedelijk niet
volledig met de bedrijfseconomische rationaliteiten van verschillende actoren in
het onderwerp. De `oplossing' van het Y10K-probleem is simpel:

1. Men maakt een einde aan de onduidelijkheid over de verantwoordelijkhe-
den en men verbiedt eenvoudigweg het draaien van inadequate software net
zoals een restaurant geen voedsel mag gebruiken dat voorbij de houdbaar-
heidsdatum is. De vraag naar de kans op voedselinfecties speelt daarbij
geen enkele rol. Op dezelfde wijze zou het gebruik van een niet `10.000-
compliant' component niet toegestaan mogen zijn, ongeacht de kans dat
er problemen optreden. Overigens is bier in deze visie niets specifiek voor
Y10K, het enige punt is dat voor bijzonder veel software de vraag aan de
orde is of deze door de eigenschappen van ontwerp en implementatie met
ingang van de nieuwe eeuw technisch veroudert.

2. Iedere eigenaar of gebruiker van software die enige vorm van verantwoor-
delijkheid jegens derden draagt inzake de correcte functie van deze soft-
ware moet van de eigen softwarecontext een componentenmodel maken
en bepalen hoe het met de (verwachte) technische houdbaarheid van de
verschillende componenten zit.

3. Bij iedere component die in de vorige stap als `YlOK non compliant' is aan-
gemerkt (de component verliest uiterlijk per januari 10.000 de adequate
status vanwege de wijze waarop datumberekeningen worden uitgevoerd)
wordt bepaald welke van de vier oplossingen uit de rij: renovatie, nieuw-
bouw, (tijdelijke) uitbedrijfneming, reparatie5 moet worden.gekozen. In
elk van de gevallen is een planning nodig, inclusief aanbesteding van pro-
jecten door eigen of externe softwarespecialisten. In geval men kiest voor
uitgebruikneming dan zal de betrokken functionaliteit op andere, eventu-
eel sterk gereduceerde en deels handmatige, wijze moeten worden aange-
boden. Dat vergt eveneens het inhuren van extra werkkracht en de daarbij
behorende planning.

5Reparatie vindt plaats wanneer een discrepantie tussen specificatie en implementatie is
waargenomen, terwijl de validiteit van de specificatie niet betwijfeld wordt.
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Invoering van de consequenties van onze beschouwing verhoogt nu tijde-
lijk de kosten maar vermindert wel de kans dat men nog vele jaren met een
massieve nasleep aan rekenfouten en onjuiste informatiedragers zit opgescheept.
Het experimenteren met niet-kritische 10.000-inadequate software zou tot de
meest onhanteerbare complicaties kunnen leiden, met een juridische nasleep die
uitsluitend de advocatuur verder helpt (maar dat mag natuurlijk ook een groei-
sector zijn, ooit als de technische ontwikkeling stagneert, krijgt mogelijk ineens
een advocatenkantoor de hoogste beurswaarde).

Veel bestanden zouden onherstelbaar beschadigd kunnen worden door de
onvoorziene neveneffecten van het genereren van ongespecificeerde en daarmee
willekeurige output door per 10.000 qua technische levensduur expirerende com-
ponenten. Dit is bijzonder nadeling voor gedupeerden van rekenfouten die mo-
gelijkerwijze omstandigheden ontmoeten waarin de beeldvorming van de histo-
rische situatie nagenoeg onmogelijk is. Om deze reden moet ten behoeve van
hen de bewijslast bijzonder vereenvoudigd worden.

Het millenniumprobleem is soortgelijk aan het hierboven beschreven YnK
probleem voor n = 2. Dit probleem is vanuit een tijdelijk (temporeel) obser-
vatiepunt6 kort voor 2000 zorgelijk van karakter en krijgt in de jaren direct
voorafgaand aan 2000 de aandacht van de internationale pers. De mogelijkheid
om de consequenties van het Y2K-probleem van tevoren in to schatten blijkt een
illusie to zijn. Het millenniumprobleem is mogelijk uniek in die An dat moei-
lijk voorstelbaar is welke systematische tekortkoming van software ooit nog zo'n
geforceerde renovatieslag kan oproepen. We kunnen ons wel iets voorstellen,
bijvoorbeeld de introductie van de Mundo (integratie van Dollar, euro, Yen en
Yuan). Het ontstaan van negatieve rente waarop systemen mogelijk niet zijn
voorbereid. Het rekenen met meer decimalen in het geldstelsel dan tot nu toe
gebruikelijk is. (Een miljoenste cent voor het opvragen van een simpel gege-
ven, een kwartje voor het samenstellen van een behoorlijke database, nog een
dubbeltje voor een vraag). Het verlaten van de Gregoriaanse kalender. Het
vervangen van het Engels als dominante taal in de technische wereld door een
van de Chinese talen.

6.7 Driedeling van verantwoordelijkheden
Naar aanleiding van het voorbeeld uit de voorgaande paragraaf wordt hier ge-
tracht abstracte patronen met betrekking tot verantwoordelijkheden to identi-
ficeren.

Voor veel typen artefacten waaronder verschillende typen van softwarepro-
ducten is het zinvol om drie verantwoordelijkheden to onderscheiden. Deze
verantwoordelijkheden kunnen weliswaar in sommige omstandigheden door de-
zelfde persoon of groep van personen worden gedeeld maar zouden in beginsel
tot belangenconflicten kunnen leiden. Omdat de drie verantwoordelijkheden elk

6Deze moeizame formulering moet ervoor zorgen dat de tekst voor, op en na januari 2000
taalkundig correct is.



68

weer in vele aspecten kunnen worden opgesplitst, wordt gesproken van verant-
woordelijkheidsvelden. Daarvan worden er als gezegd drie onderscheiden.

6.7.1 Verantwoordelijkheidsvelden
De drie onderscheiden verantwoordelijkheidsvelden worden ontwerpverantwoor-
delijkheid, productieverantwoordelijkheid, en toepassingsverantwoordelijkheid
genoemd. Per verantwoordelijkheidsveld worden een aantal kenmerken opge-
somd.

Ontwerpverantwoordelijkheid betreft:

- vormen van een duidelijk beeld van een eisenpakket;

- adequate validatie, van een eisenpakket;

- duidelijkheid verschaffen over beperkingen en risico's;

- haalbaarheid adequaat beoordelen;
- duidelijkheid verschaffen over de randvoorwaarden waaronder een

product zijn taak moet kunnen vervullen;

- het geven van een redelijk ontwerp gegeven de to realiseren eisen;

- een oplossing bereiken die kwalitatief ten minste vergelijkbaar is met
andere bestaande oplossingen voor vergelijkbare problemen;

- het uitvoeren van validaties en verificaties (voor zover mogelijk op
ontwerpniveau);

- het geven van een zinvolle kostenschatting voor de realisatie van het
ontwerp.

Productieverantwoordelijkheid betreft:

- een product zo goed mogelijk volgens ontwerp bouwen;

- ontwerpregels en afspraken ter zake naar vermogen volgen;

- gemotiveerd kiezen van methoden en t@chnieken;

- afwijkingen van ontwerp (mogelijk onvermijdelijk vanwege tijdens de
bouw gevonden fouten in het ontwerp) met ontwerper behandelen, en
indien noodzakelijk, bijstelling van het ontwerp doen plaatsvinden;

- duidelijkheid geven over de randvoorwaarden waarbinnen het pro-
duct de gewenste taak zal kunnen vervullen, en eventuele afwijkingen
van de randvoorwaarden uit het ontwerp registreren;

- adequate documentatie verzorgen;

- adequate instructie van eerste gebruikers verzorgen;

- adequate ondersteuning na ingebruikneming garanderen;

- adequate beheersing van productiekosten;

- voldoende validatie en verificatie uitvoeren.
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Toepassingsverantwoordelijkheid betreft:

- duidelijk inzicht inzake de randvoorwaarden waarbinnen het product
aan de gestelde eisen kan voldoen en de gevraagde diensten kan ver-
lenen (met andere woorden, men heeft adequate kennis van het rati-
onaliteisgebied, zie hieronder, van het product);

- kennis van de regels voor bediening van het product;

- voldoende vaardigheden bij werkelijke inzet;

- voortdurende bewaking van de eis dat inzet van het product, afge-
zien van overmachtsituaties, uitsluitend plaats vindt wanneer aan de
noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan;

- duidelijkheid over actie wanneer inzake de randvoorwaarden compli-
caties optreden.

6.7.2 Het rationaliteitsgebied
Het is eenvoudig om de verantwoordelijkheidsvelden nader toe to lichten in het
geval van auto's, vliegtuigen of wasmachines. Bij software is het zinvol dezelfde
indeling to bewaren. Met het rationaliteitsgebied van een softwareproduct wordt
aangeduid de klasse van combinaties van omgevingsfactoren (ook wel klasse van
contexten) waarbinnen het product berekend is voor de beoogde taak, anders
gezegd, waarbinnen de inzet van het product rationeel is. De bepaling van het
rationaliteitsgebied ligt bij software soms minder voor de hand dan bij mecha-
nische artefacten, maar is niet minder van belang. De context kan wijzigen
en daardoor nit (of juist in) het rationaliteitsgebied van een softwareproduct
geraken. De terminologie klinkt merkwaardig maar software en rationaliteits-
gebied zijn constant, terwijl de context wijzigt. Door onderhoud pleegt men
het rationaliteitsgebied van software to wijzigen. Doorgaans gebeurt dit om to
verhinderen dat de context het rationaliteitsgebied verlaat7.

Bij een vliegtuig kan een randvoorwaarde zijn dat vanwege mogelijke ijsaf-
zettingen beneden een bepaalde temperatuur niet gestart mag worden. Omstan-
digheden beneden die temperatuur vallen buiten het rationaliteitsgebied van het
vliegtuig. De piloot heeft steeds de taak to beoordelen of van een probleem op
dit punt sprake is. Die verantwoordelijkheid kan vanzelfsprekend niemand van
hem/haar overnemen. Op dit punt kan ook een discrepantie ontstaan tussen
het rationaliteitsgebied van het ontwerp en dat van het product. Vaststellingen
op dat vlak zijn primair een verantwoordelijkheid vavan de bouwer.

Van belang is to zien dat de toepassingsverantwoordelijkheid zich uitstrekt
over een bij aanvang onbekende periode en dat die verantwoordelijkheid nooit
door de andere twee velden kan worden gedragen. Dit treedt ook bij software
duidelijk aan het licht. Software die niet met een euro overweg kan, wordt ge-
troffen door het feit dat de context het rationaliteitsgebied ervan verlaat bij de
aanvang van de monetaire unie. Te beoordelen of een monetaire unie optreedt is

7De context doorloopt in de tijd een pad of `trajectory' door een constante faseruimte van
mogelijke contexten,
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een toepassingsverantwoordelijkheid, to beoordelen of de software met de euro
kan werken is een ontwerpverantwoordelijkheid en in mindere mate een produc-
tieverantwoordelijkheid. De toepassingsverantwoordelijkheid strekt zich uit de
aard der zaak uit naar alle randvoorwaarden die voor een juist functioneren van
een product ter zake doen, ook wanner deze randvoorwaarden bij ontwerp en
productie over bet hoofd gezien zouden zijn. Wanneer tijdens toepassing van een
vliegtuig blijkt dat vogels bij de start en landing een probleem vormen dat bij
bouw en ontwerp niet overwogen is, dan hoort bet bij de toepassingsverantwoor-
delijkheid om nadere aanscherpingen van het rationaliteitsgebied to formuleren.
In dit voorbeeld kunnen die aanscherpingen bestaan nit het beperken van vlieg-
bewegingen, het vereisen van aan start en landing voorafgaande inspecties, bet
vereisen van aan start en landing voorafgaande preventieve maatregelen.

6.7.3 Irrationalisering

Met irrationalisering wordt aangeduid dat de context van een stuk software het
rationaliteitsgebied van deze software verlaat, waardoor het gebruik van deze
software irrationeel wordt. De software irrationaliseert. Het jaar-2000-probleem
betreft de irrationalisering van een groot volume aan software inclusief de kosten
en de uiteindelijke gevolgen daarvan.

`Embedded software': combinatorische verklaring van irrationalise-
ringen

Bij `embedded software' is vaak sprake van een mechanisch artefact waarin de
software de taak van de besturing toevalt. Deze software opereert nu onder
minimale aannamen over het juist functioneren van bet artefact. Wanneer er
onderdelen defect zijn wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de sensors die zulks
meten correct werken. Omdat het artefact een groot aantal mechanische onder-
delen bevat die elk kunnen disfunctioneren is een.combinatorische explosie van
combinaties van disfuncties mogelijk. Het is niet voor de hand liggend dat in elk
van die combinaties de werking van de besturingssoftware inderdaad de meest
optimale bediening van de resterende mogelijkheden van het artefact realiseert.
Het is niet toereikend de software bij onverwachte invoer een foutmelding to
laten verzorgen, de taak om bet systeem to besturen verdwijnt daardoor niet.

Los van de moeilijkheid die de software heeft om juiste informatie over de
disfuncties to verkrijgen (in extreme gevallen is dit niet mogelijk) is het ook
niet mogelijk om voor iedere situatie een toegesneden module op to nemen, de
software zou daardoor to omvangrijk worden. De conclusie is dat bij `embedded
software' in omstandigheden van mechanische defecten altijd met irrationalise-
ring van de software of althans van delen van de software rekening moet worden
gehouden. Het verhinderen van irrationaliseringen door de toepassingsverant-
woordelijke kan dus niet geeist worden in omstandigheden van overmacht.
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Irrationalisering bij niet-ingebedde software

Dit is een heel ander onderwerp. Een zeer zorgvuldig ontwerp kan er in grote
mate voor zorgen dat een systeem door goede controle van de invoer zelf kan
waarnemen of een irrationalisering optreedt om in dat geval de taken aan de
buitenwereld terug to geven via een passende foutmelding. In ieder geval is de
kracht van het combinatorisch argument in dit geval zoveel geringer dat gebruik
van niet-ingebedde software buiten het rationaliteitsgebied onverantwoord ge-
noemd mag worden en dat een beroep op overmacht veel moeilijker ligt. Bijna
altijd zal dit beroep samenhangen met beperkingen van tijd en middelen van de
toepassingsverantwoordelijke en niet met omstandigheden van technische over-
macht.

De consequenties van bovenstaand onderscheid tussen het optreden van ir-
rationalisering in de ingebedde sofware en daarbuiten zijn groot. In de wereld
van ingebedde software is men altijd bedacht op het verschijnsel van irrationali-
sering. De aard van het probleem wekt geen verbazing en in gemeenschappelijk
overleg kunnen de verantwoordelijken oplossingen voorstellen. In de wereld van
de niet-ingebedde software wekt een irrationalisering veel meer verbazing en
wordt de verantwoordelijkheid voor het vermijden daarvan in eerste instantie
bij bouwer en ontwerper gelegd. Van dezen wordt verwacht dat zij de scenario's
voor irrationalisering vooraf doordenken. Wanneer die scenario's onontkoom-
baar zijn, zoals bij het jaar-2000-probleem dan ligt de verantwoordelijkheid snel
geheel bij de ontwerpers.

Feit blijft ook daar dat bouwers en ontwerpers in beginsel geen middelen in
handen hebben om irrationalisering to voorkomen. Men heeft slechts een hogere
kans om de software van juiste observaties over de randvoorwaarden to voorzien
en om wijzigingen daarin to voorzien.

Bijzondere complicaties schept de overweging dat in de niet-ingebedde soft-
ware de mogelijkheid kan bestaan om irrationalisering to vermijden door de
werkelijkheid constant to houden8.

8De softwaredeskundige Capers Jones doet in [37] het voorstel om het onvermijdelijke jaar-
2000-probleem (een epidemische irrationalisering van software) hanteerbaarder to maken door
een andere en vergelijkbare kwestie, de euro-conversie, nit to stellen. Ook de euro-conversie
in 1999 leidt tot een grootschalige irrationalisering van software. Die irrationalisering kan
echter vermeden, of althans uitgesteld worden, door zoals Jones voorstelt deze euro-conversie
plaats to doen vinden in 2005. Dan is veel meer tijd beschikbaar om het jaar-2000-probleem
met de uitlopers daarvan goed aan to pakken. De omgekeerde oplossing, het uitstellen van de
nieuwe eeuw, zou misschien door een monetair econoom kunnen worden voorgesteld maar die
oplossing is inderdaad minder plausibel.
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Hoofdstuk 7

Het programmeren

In dit hoofdstuk komen de programmeur en de operator aan de orde. Besproken
worden programmeerstijlen en programmatuurstijlen, competentie en talent,
ethiek van opereren en programmeren.

7.1 De programmeur
Een programmeur is iemand die als meest bepalende individu betrokken is in
de keten van de constructie van software. Dit betekent dat deze persoon directe
invloed heeft op de constructie van de inhoud van de software op het laagste
door mensen als niveau van beschrijving gebruikte abstractieniveau. Het begrip
software hebben wij bestudeerd in Deel II. Een programmeur is iemand die
actief deelneemt aan de constructie van software. Nu kan men op vele wijzen
betrokken zijn bij de productie van software, en wanneer precies verkeert men
in de programmerende rol?

Er zijn vele productieprocessen die gerelateerd zijn aan de productie van
software maar die in de meer precieze zin niet tot computersoftware leiden,
bijvoorbeeld het maken van documentatie. De naleve opvatting (werkhypothese)
wordt gehanteerd dat het in weerwil van vele complicaties zonder verdere analyse
duidelijk is wie een programmeur is en wie niet, en hoe de relatie `draagt of
droeg bij aan' tussen programmeur en software moet worden bepaald. (Zonder
deze aanname leidt de omschrijving van programmeren in de volgende secties
tot een circulariteit.) De precieze inhoud van deze werkhypothese wordt nader
toegelicht met behulp van de kenmerken in Paragraaf 7.1.5.

7.1.1 De programmeursparadox
De programmeursparadox bestaat in de constatering dat de programmeur niet
programmeert. Ter toelichting wordt de terminologie met die van de televi-
sieomroep vergeleken. Een TV-programma kan men vergelijken met software-
component (softwareprogramma). Vanuit de informatica is de programmeur
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de maker van het programma, in TV-termen de programmamaker (eventueel
producent). Wanneer men in de informatica een andere benaming (dan pro-
grammeur) voor programmamaker zoekt dan komt softwareauteur misschien in
aanmerking. Het programmeren, ook wel genoemd, de programmering, treedt
op wanneer een uitzending wordt samengesteld uit verschillende programma's.
Vanuit de informatica zou men eventueel van programmacompositie willen spre-
ken. Inmiddels moge duidelijk zijn dat de programmamaker niet programmeert.
Als paradox geformuleerd: de programmeur programmeert niet.

Is dit nu een woordenspel of heeft het inhoud? Het laatste is het geval. De
benaming programmering is van voor de tijd dat het programma als zelfstandig
en de machine, of zelfs de machinearchitectuur, overstijgend concept, aan de
oppervlakte kwam. Inmiddels bestaat de overeenkomst met de TV-wereld wel.
Het programma is een verhandelbare component die op vele plaatsen en met
vele technieken tot expressie kan worden gebracht. De bouwer daarvan heeft
veelal niet direct een specifieke uitzending (expressie op een vooraf bepaalde
tijd en op een vooraf bepaalde machine) op het oog.

In opmerkelijk contrast met het voorgaande staat de betekenis van het woord
'software-engineering'. Dit woord wordt niet alleen gebruikt om een (beoogde,
en naar wij later zullen betogen niet eenvoudig to realiseren) toenadering tot
klassieke engineeringdisciplines tot uitdrukking to brengen, maar 66k, en niet
zonder noodzaak, om aan to geven dat het tussenproduct software het primaire
product van de bouwkunst is en niet de daardoor voortgebrachte functionaliteit.
De `programmering' van die functionaliteit is meer een zaak voor de bedrijfs-
kundigen dan voor de `programmeur' (lees softwareauteur). De bedrijfskundige
is bevoegd to bepalen wanneer het opportuun is om de software tot expessie to
brengen (te programmeren in de zin van het bepalen van exacte tijd en plaats
van handeling).

7.1.2 De ambigufteit van het programmeren: direct ver-
sus indirect

De hierboven genoemde paradox meldt niet meer dan dat onder de term pro-
grammeren twee duidelijk verschillende noties vallen. Het is zinvol die expliciet
to benoemen. Daartoe introduceren we het onderscheid tussen directe en in-
directe programmering. Hierbij komt directe programmering overeen met de
combinatie van beide vormen van programmering uit de paradox en indirecte
programmering met de in de software niet ongebruikelijke opvatting van het
programmeren als productieproces dat tot een programma leidt.

Directe programmatuur is programmering die in directe zin het teweegbren-
gen van gewenst gedrag van machines tot doel heeft. Een voortdurende terug-
koppeling met dat teweeggebrachte gedrag vindt tijdens de directe programma-
tuur plaats.

Hiertegenover staat de indirecte programmatuur. Daarin is het Joel om een
softwareproduct to maken dat aan een reeks van tevoren bepaalde eisen voldoet.
Die eisen legitimeren verwachtingen omtrent later bij expressie van de software
to observeren machinaal gedrag.
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De directe lezing speelt een hoofdrol in het gebruikelijke programmeeron-
derwijs, terwijl de indirecte lezing veld heeft gewonnen bij de industrie. De
indirecte lezing is ook voor het fundamentele onderzoek van onmisbare waarde
gebleken.

7.1.3 De programmeur als auteur
Een zinvolle opvatting die met vrijwel iedere kijk op het indirect programmeren
spoort en die enigszins kunstmatig ook aan de meeste verschijningen van direct
programmeren kan worden gekoppeld is die van de programmeur als auteur.

Indirect programmerend maakt de programmeur een aantal teksten, de pro-
gramma's in verschillende programmeertalen en bijbehorende documentatie, van
waaruit met al beschikbare hardware en software de beoogde systemen op sim-
pele wijze gebouwd kunnen worden.

De direct werkende programmeur kan per gedachtenexperiment ook als au-
teur worden opgevat. Voor dat experiment moet worden aangenomen dat tek-
stuele versies van de gemaakte software als bijproduct worden afgeleverd. Die
tekstversies zijn dan zodanig dat van daaruit de feitelijke systemen snel en au-
tomatisch kunnen worden gegenereerd. De tekstversies worden nu, en dat is het
kunstmatige aspect, aangemerkt als het primaire product van de programmeur
die daarmee inderdaad ook als auteur kan worden opgevat. Het is een niet geheel
triviale aanname dat een tekstversie kan worden gebouwd. Vanzelfsprekend kan
een listing van toetsaanslagen worden gegeven, maar wanneer grafische hande-
lingen op een interactief station veel optreden dan kan de constructie van een
tekstversie berusten op de voorafgaande bouw van een niet-triviaal soort van
`pretty printer'. Wanneer het programmeren tevens verbale interactie met een
machine omvat wordt dit weer moeilijker en wanneer allerlei tactiele informatie
aan de machine wordt doorgegeven wederom. Ook kan men voorstellen dat de
machine met een camera de programmeur waarneemt. Uiteindelijk is de opvat-
ting niet houdbaar dat een tekstuele vorm is to geven van de door de machine
verzamelde informatie van de interactie met de programmeur. Daar ligt dan
een grens aan de opvatting van de (directe) programmeur als auteur. Het in-
strueren van een lerende robot door het ding de gewenste bewegingen eerst met
handmatige begeleiding to laten uitvoeren is zeker een vorm van programmeren,
maar kan moeilijk onder het schrijven van programma's worden gevat.

7.1.4 Programmeren als geobserveerd gedrag
Programmeren is de activiteit van de programmeur waarin die stappen wor-
den gezet die causaal aanleiding geven tot het kwalificeren van deze persoon
(gedurende de uitvoering van een rol of gedurende een temporele episode) als
Programmeur. Dit kan natuurlijk diverse vormen aannemen: het inspreken van
tekst in een spraakverwerker, het intikken van tekst via een toetsenbord, het
schrijven van een tekst met pen en papier, en het met behulp van toetsenbord,
rnuis en beeldscherm plakken, knippen, schuiven en klikken in een GUI van
een visuele programmeeromgeving. Verder, het maken van 4GL-pseudocode die
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automatisch naar een gewenste taal wordt omgezet, het maken van templates
die daarna via, mogelijk zelf gemaakte, softwarehulpmiddelen naar de gewenste
programmeertaal worden omgezet.

Bij het programmeren is vaak sprake van het gebruik van op software geba-
seerde hulpmiddelen. Of die hulpmiddelen qua positie en kracht op weg zijn om
essentieel to worden is nu niet bekend. Daarmee is de kwestie of de met pen en
papier gewapende programmeur een toekomst heeft, onbeslist. Naast dit direct
constructieve gedrag onderneemt de programmeur ook vaak ondersteunende ac-
tiviteiten zoals discussies met betrokken partijen, het lezen van vakliteratuur,
het experimenteren met en inspecteren van gerelateeerde programma's.

Wanneer men het werk van de programmeur bekijkt vanuit een iets hoger
abstractieniveau, is het redelijk om to menen dat de programineur uitdrukking
geeft aan gedachten die eveneens op een hoger abstractieniveau bestaan. Daarbij
kan de programmeur verschillende paradigma's hanteren.

7.1.5 Het indirecte programmeren omschreven
In deze paragraaf wordt een definitie) van het programmeren samengesteld uit
eerder genoemde aspecten. Bij deze definitie staat voorop dat programmeren
een menselijke scheppende activiteit is. Automatisch programmeren, wat dat
dan ook moge zijn, is geen variant van programmeren.

Pas in de aanwezigheid van een model van de productie van de software kan
worden bepaald wie en in welke mate in de rol van programmeur zijn opgetre-
den. Precisering van zo'n model laten we hier achterwege, de noodzaak daarvan
is echter duidelijk wanneer men zich een persoon achter een computerscherm
met toetsenbord voorstelt. Het model is nodig om to kunnen bepalen welke
toetsaanslagsequenties wel en welke niet als programmeren kunnen worden aan-
gemerkt. Bij programmeren moet men dus denken aan een reeks van fasen in
een samenhangend productieproces. Bij de definitie van het programmeren gaat
het er om kenmerken van die fasen to bepalen.

De kenmerken die wij als definierende kenmerken van het programmeren
willen hanteren zijn deze:

1Misschien ten overvloede zij er hier op gewezen dat een naYeve, op de waarneming van
eenvoudige mechanische en cognitieve stappen gebaseerde, definitie van programmeren weinig
kansen heeft om overdraagbaar to zijn naar een volgende generatie van de technologie. De
omschrijving van een auteur hangt niet op de techniek van het schrijven en de omschrijving
van een softwareauteur natuurlijk evenmin. Er gaan soms stemmen op die het programmeren
als een verouderd begrip willen kwalificeren. Om die kwalificatie op betrouwbare wijze to
geven is echter een voldoende technologie onafhankelijke definitie van programmeren vereist.
Is zo'n technologie onafhankelijke definitie verkregen dan kan betrouwbaar worden vastgesteld
of de activiteit nog bestaat. Indien niet dan beet de activiteit zakelijk verouderd. Het is ook
denkbaar dat van activiteiten die aan die omschrijving voldoen nog sprake is, maar dat na
verloop van tijd het woordgebruik (bijvoorbeeld `programmeren') verouderd is ter aanduiding
van die activiteit. In dat geval kan men spreken van terminologische veroudering. Vaak
)open deze terminologische veroudering en zakelijke veroudering door elkaar: de onderwijzer
wordt docent (terminologie), de dienstmaagd wordt hulp in de huishouding (een combinatie),
de telefonist wordt receptionist (zakelijk), de excellentie wordt meneer/mevrouw de minister
(terminologie), de cavallerist (zakelijk), de koekenbakker (zakelijk, maar wet meegegaan met
de nieuwe spelling), de koddebeier (zakelijk).
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Het programmeren is een menselijke2 scheppende activiteit.

Het programmeren ligt op een causale keten die leidt tot het ontstaan
van software, of die althans met grote plausibiliteit tot het ontstaan van
expliciete computersoftware kan leiden.

Het programmeren is de activiteit die bepalend is voor de opbouw, vorm
en structuur van de logische abstractie van een stuk software.

Een vierde kenmerk is dat het programmeren steeds een pars pro toto is.
Daarmee wordt uitgedrukt dat fasen die als programmeren worden aange-
merkt desondanks deelfasen kunnen bevatten die vanuit zeker standpunt
bezien misschien anders moeten worden geclassificeerd. Zo kunnen tijdens
het programmeren nieuwe gedachten kunnen worden ontwikkeld over doel-
stelling van het to vervaardigen object. Hoewel die gedachtenvorming in
zuivere vorm niet onder het programmeren valt is de aanwezigheid van
ervan ook geen dwingende reden om de classificatie van een fase van acti-
viteit als programmeren of to wijzen.

Hieronder volgen enkele nadere uitwijdingen over deze kenmerken. Wat be-
treft de causale keten kan men een vergelijking trekken met `het bewijzen'. Ook
deze activiteit ligt op een causale keten van gebeurtenissen, hier een die leidt tot
het totstandkomen van een bewijs. Kennelijk is er bij duidelijke verschijnings-
vormen van het programmeren steeds ook sprake van schijnbare verschijnings-
vormen die optreden wanneer blijkt dat de causale keten niet wordt voltooid.
Wanneer iemand begint in JAVA to schrijven en na 250 regels in PROLOG ver-
der gaat is in eerste instantie wel maar in tweede instantie niet duidelijk of er
wordt geprogrammeerd. In eerste instantie wel omdat de onverwachte overgang
naar PROLOG niet hoeft op to treden, in tweede instantie niet omdat de mo-
gelijkheid om op deze wijze een stap in de causale keten naar software to zetten
gering is.

2Het aspect van de menselijke activiteit staat in samenhang met de eerder genoemde tech-
nologieonafhankelijkheid. Een schoolvoorbeeld van die samenhang ziet men bij bet begrip
computer. De oude betekenis in bet Engels was die van een menselijke rekenaar. Die functie
is verouderd, bet woord is overbodig geworden (en daarmee verouderd als aanduiding voor die
functie) en opniew gebruikt voor een andere betekenis. Vreemd genoeg zou op dit moment de
combinatie van de programmeur en de operator die we later in dit hoofdstuk bespreken nog
steeds profijtelijk met computer kunnen worden aangeduid. In veel gevallen zou processor
volstaan ter aanduiding van wat nu `computer' beet, eventueel met expliete aanvulling van
de gebruikte randapparatuur. Een technologie onafhankelijke definitie van de (menselijke)
computer destijds zou ook de meest geavanceerde rekenmachine van nu als instrument van
deze computer hebben aangemerkt en daarmee tot een geheel ander taalgebruik hebben ge-
leid. Voor de programmatuur van belang is de vraag of niet alles wat nu als programmeren
wordt aangemerkt, ook in een poging tot technologie onafhankelijke omschrijving, op enig
moment geautomatiseerd kan worden zodat `programmeur' net als op dit moment `computer'
een artefact als hoofdbetekenis krijgt. Onze eis dat programmeren een menselijke activiteit is
kan er toe leiden dat bet begrip overbodig wordt en daarna voor een artefact kan worden ge-
hanteerd. Van die ontwikkeling is echter op dit moment volstrekt geen sprake. Wij menen dat
bij een voldoende technologie onafhankelijke omschrijving bet programmeren nog langdurig
een aanduiding van menselijke scheppende activiteit zal zijn.
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Wat betreft de rol van de logische abstractie kan het volgende worden opge-
merkt. De logische abstractie kan men zien als een object met vorm en structuur.
Men kan over dit object de vraag stellen naar het verklaren van een eigenschap.
De verklaring kan bestaan uit de verwijzing naar een deel van het productie-
proces waarin juist die eigenschap uitkristalliseerde. Vraagt men bijvoorbeeld
naar de rol die een softwareproduct moet spelen dan is een verwijzing naar een
vroege fase in de life cycle relevant; in de indeling van het volgende hoofdstuk
bijvoorbeeld fasen SLC1 en SLC2 (terwijl het programmeren daar voornamelijk
optreedt in fase SLC3).

Het derde kenmerk van het programmeren is dus dat in die fase de vorm
van de logische abstractie van de gemaakte software met name wordt bepaald.
Dit kenmerk wordt aangeduid als het vormverklaringskenmerk. Het volgt uit dit
kenmerk dat tijdens het programmeren informatie aan het object in ontwikkeling
wordt toegevoegd.

Bij het laatste kenmerk is meer aan de hand dan de veelvoorkomende om-
standigheid dat iemand twee activiteiten gelijktijdig uitvoert, bijvoorbeeld tele-
foneren en een auto besturen. De extra complexiteit ligt in de graduele overgang
die binnen het programmeren naar andere activiteiten mogelijk is. Een interes-
santere vergelijking is met een berggids die met toeristen een relatief eenvoudige
tocht uitvoert. Wanneer we willen omschrijven wat `het functioneren als berg-
gids' is dan kan men de vraag stellen of dat concept de flexibiliteit heeft toe to
laten dat de gids (de persoon van wie de vraag aan de orde is of een zekere face
van activiteiten als `functioneren als berggids' aan to merken valt) bij het voor-
klimmen om redenen van eigen vermaak een veel moeilijker route kiest dan van
de klanten wordt verwacht. Het antwoord is vermoedelijk negatief. Wanneer de
gids echter per draagbare telefoon informatie inwint over de to verwachte weers-
omstandigheden dan valt dat natuurlijk wel onder de classificatie in kwestie.
Opgemerkt kan worden dat de vraag wat valt onder het functioneren als berg-
gids niet kan worden beantwoord door eenvoudigweg to kijken naar de stappen
die historisch voor de hand liggend waren bij het functioneren als berggids. Al-
leen door het doel van het telefoneren in beschouwing to nemen wordt duidelijk
dat er daarbij sprake is van een redelijk onderdeel van de functie van de gids.

7.2 Paradigma's, stijlen en competenties
7.2.1 Programmatuurparadigma's
De programmeur schrijft software en heeft daarbij mentale beelden van bete-
kenis die hem/haar helpen en waarvan de software tevens een uitdrukking is.
Over deze zaak bestaan veel belangwekkende opvattingen. Het programmeren
verloopt langs de lijn van verschillende paradigma's3. We noemen enkele van

3Er is in eerste instantie sprake van programmatuurparadigma's omdat deze worden af-
geleid uit de vorm van de gemaakte software. De verschillende paradigma's kunnen worden
gebruikt als classificatieschema voor softwareproducten. Gewoonlijk neemt men aan dat de
programmeeractiviteit tevens kan worden geclassificeerd via hetzelfde schema. Wie program-
meert en een product van klasse X maakt programmeert in stijl X. Op die wijze vat men
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deze programmatuurparadigma's en voorbeelden van talen die deze paradigma's
ondersteunen:

Imperatief (C, Pascal, Ada, COBOL, FORTRAN, Javascript),

Functioneel (Haskell, ML, SQL, CLEAN, APL),

Object georienteerd (Simula, POOL, C++, JAVA, Smalltalk),

Logisch4 (Prolog),

Visueel (Visual Basic),

Genetisch.

Een imperatief werkend programmeur heeft een stap na stap zettend ma-
chinemodel in `het hoofd' (de imperatieve programmeertalen worden dan ver-
geleken aan de hand van de `afstand tot de machine'), terwijl een functioneel
werkend programmeur juist een functionaliteit in beeld heeft (functionele talen
worden vergeleken op basis van de abstracties die deze aanbieden voor de de-
claratie van functionaliteit). De objectgericht werkende programmeur heeft een
mentaal beeld dat voortkomt uit gezond verstand, visualisatie en data-gestuurde
decompositie van een werkelijkheid waarvan de betreffende programmatuur de
belichaming dient to zijn. De logische programmeur heeft een logische theorie
in bet hoofd en maakt programma's die daarover vragen kunnen beantwoorden.
De visuele programmeur modelleert een realiteit in diagrammen en tekeningen
en transformeert die afbeeldingen naar werkende software. Genetisch program-
meren leidt tot een meta-programma dat een lerend systeem levert waarin een
nagestreefde functionaliteit via een Ieerproces kan ontstaan.

Programma's bevatten volgens hun auteurs een onderliggend idee (soms al-
goritme genoemd) en zijn een verschijningsvorm van dat idee, allereerst in een
programmeerparadigma en daarna in de concrete verpakking van een taal. Het
begrip van een programma wordt sterk bevorderd indien men de onderliggende
idee eerst doorziet.

Er is een sterke traditie om programma's als voortgebracht uitgaande van
een idee to zien. De life cycle waarin in de software scheppende fase een ontwerp
wordt omgezet in een (werkend) programma is een intellectueel product uit deze
traditie. Het ontwerp is een verre abstractie van een algoritme. In deze traditie
ligt de essentie van de vaardigheid van een programmeur in het vermogen om
zich algoritmen en ontwerpen voor de geest to halen en deze op plausibele wijze
vorm to geven in daarvoor geschikte talen.

de program matuurparadigma's tevens op als programmeerparadigma's. Dit wordt hier niet
gedaan.

4Logische programmatuur betekent hier `logic programs' en niet logische programma's
(`logical programs'). Ons jargon is op dit punt riskant in die zin dat verwarring moeilijk
vermijdbaar is. Een meer bevredigende oplossing van dit terminologisch probleem hebben wij
niet kunnen vinden. Als oorzaak wijzen wij op het felt dat de belangrijke woordcombinatie
`logisch programmeren' wel een bijzonder beperkte en specifieke betekenis heeft gekregen.

10
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Het werken vanuit een ontwerp is de traditionele locus van de programmeur.
De programmeur draagt geen verantwoordelijkheid voor bet ontwerp. De func-
tionaris die in de automatisering daarvoor zorg draagt is de software-engineer of
systeemanalist, die natuurlijk met de programmeur in een persoon verenigd kan
zijn. Het is bij uitstek de taak van een programmeur om middels experimenten
to beoordelen of de gewenste functionaliteit in voldoende mate is bereikt, zodat
de productontwikkeling als voltooid kan worden beschouwd. Of, en in welke
mate de programmeur hierbij machinale ondersteuning nodig heeft is een kwes-
tie van debat. Het volstrekt langs papieren weg afleiden van een programma
vanuit een specificatie (mengsel van `requirements' en ontwerp) is een klassieke
werkwijze van de programmeur. In die modus wordt de goede werking van het
programma met verstandelijke middelen ingezien en is een test of experiment
overbodig. Diametraal daartegenover staat een op `trial and error' gebaseerde
stijl van werken waarin de programmeur, gestuurd door de `feedback' van voort-
durend testen, de convergentie van de stapsgewijs gerealiseerde functionaliteit
naar de gewenste functionaliteit vaststelt. Hieronder worden deze bespiegelin-
gen nader geconcretiseerd.

7.2.2 Programmeerstijlen
Naast paradigma's kunnen ook programmeerstijlen worden onderscheiden. Er
staan twee stijlen tegenover elkaar, elk met een aantal verschillende verschij-
ningsvormen: tactisch programmeren en strategisch programmeren.

De tactische programmeur5 improviseert en test, stelt het resultaat steeds
na experiment bij en denkt en leert al doende. De tactische programmeur voelt
zich het speerpunt van de conceptuele ontwikkeling betreffende het programma
in wording. De optimale en maximale denkinspanning treedt tijdens het pro-
grammeren op.

De strategische programmeur plaatst zichzelf binnen een, mogelijk zelfont-
worpen, planning die naast tijdschema's en instrumentatie uitgebreid voorziet
in normen, doelen, kwaliteitseisen, test- en verificatiemethoden en protocollen,
architecturen en specificaties. De strategische programmeur baseert zich op
analyse en reflectie vooraf.

Binnen beide stijlen van programmeren zijn nadere varianten to onderschei-
den. Genoemd kunnen worden:

Tactisch programmeren.

- Exploratief programmeren.
De nadruk ligt op het onderzoeken van mogelijkheden van, en ken-
nismaking met een programmeertaal, of programmeeromgeving. Dit
kan maar hoeft niet probleemgericht to gebeuren.

- Sportief programmeren.
Uitgangspunt is hierbij dat de programmeur in werkwijze en in de

SFundamentalisten, een kleine minderheid van de strategische programmeurs, spreken soms
denigrerend van `quick and dirty programming'.
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vormgeving van resultaten een genoegen beleeft. Dit genoegen kan
uiteenlopen van de satisfactie achteraf zoals bij het bewonderen van
een kunstwerk, het plezier van de intense concentratie van een scha-
ker, de rust van de oplosser van een wiskundige puzzel of de me-
chanische satisfactie van een beoefenaar van een fysieke sport. De
sportieve programmeur oefent zich in door hem/haar op prijs ge-
stelde werkwijzen en aarzelt niet om zelfs naar een zeer hoog niveau
van prestatie to streven. Innovatie is niet altijd in het voordeel van
de sportieve programmeur.

- Productief programmeren.
De productieve tactische programmeur ziet een scherp doel voor ogen
dat hij/zij op zo effectief mogelijke wijze wil bereiken. Dat de tacti-
sche werkwijze daartoe de meest bruikbare werkwijze is wordt door-
gaans niet betwijfeld en evenmin beargumenteerd.

Strategisch programmeren.

- Systematisch programmeren.
De systematisch programmeur hanteert een eigen systeem van richt-
lijnen, conventies en technieken. Op deze wijze tracht hij/zij ver-
wachte nadelige effecten van een uitsluitend tactische werkwijze to
bestrijden.

- Methodisch programmeren.
In plaats van een zelfontworpen systeem gebruikt de methodische
programmeur een bestaand, meestal door anderen ontwikkeld, me-
thodisch kader. Hierdoor wordt het mogelijk om op voorspelbare
wijze het programmeerproces to verbeteren.

- Analytisch programmeren.
In deze stijl treedt zo volledig mogelijke analyse vooraf op en wordt
naar vermogen op theoretische gronden voorspeld wat het gedrag van
de geconstrueerde programma's is. Validatie van die voorspellingen
leidt tot de acceptatie van het product. Wiskundige methoden en
geautomatiseerde ondersteuning zijn hier onontkoombaar.

7.2.3 Competentie en staat van dienst
De programmeur werkt aan een staat van dienst zoals ook de kunstenaar aan een
oeuvre werkt. De kwaliteit van de programmeur wordt uiteindelijk beoordeeld
op deze staat van dienst. (Zie echter de competentieparadox in Paragraaf 10.1.)
Daarbij is van belang vast to stellen dat veel projecten zo anoniem zijn dat
de programmeur na afloop van de inbreng aan de eigen conduitestaat weinig
meer kan toevoegen dan de, eventueel door de handtekening van een manager
gevalideerde, assertie dat men gedurende zekere periode op bevredigende wijze
in een bepaald bouwproject heeft meegewerkt in de rol van programmeur.

Een herkenbaar oeuvre is zondermeer de duidelijkste indicatie van iemands
kwalificatie als programmeur. Programma's die de wereld rondgaan en op grote
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schaal worden gebruikt zijn een kenmerk van succes. Het vermogen om dat
succes to laten blijken in termen van financiele revenuen wordt vaak als een
voor de hand liggende verwachting ten tonele gevoerd. Dat miskent echter de
kwestie dat programmeren als een kunstvorm of zelfs een `performative art' kan
worden opgevat en dat de artiest primair naar expressie zoekt en secundair naar
zij-effecten van de perceptie van deze erkenning in materiele of andere gedaante.

Men kan zich de vraag stellen of de artistieke en inhoudelijk gerichte pro-
grammeur niet een zo marginaal verschijnsel is in de wereld van het program-
meren dat er geen rekening mee gehouden behoeft to worden. Wij menen dat de
opvatting van het programmeren als een kunstvorm en van de programmatuur
als een expressievak een volledig valide optie is en dat het voorstelbaar is dat
langs die lijnen denkend en werkend sterke en zelfs doorslaggevende bijdragen
aan de programmatuur kunnen worden geleverd.

De artistieke opvatting van de programmeur laat ruimte voor een vermin-
dering van de eis tot reproduceerbare en reconstrueerbare rationaliteit bij de
omschrijving van software. Het is van belang bij een artistieke opvatting van
software een liberale opvatting van de mogelijke esthetische ervaringen to heb-
ben, die kunnen uiteenlopen van kenmerken van door software gerealiseerde
functionaliteit (er komt een mooi plaatje, de computer art), tot appreciatie van
het concept van de functionaliteit zelf (de Turing-machine), of appreciatie voor
de concrete uitwerking van de vormgeving van een functionaliteit in een stijl en
taal.

De charme van het programmeren die de artistiek gemotiveerde program-
meur drijft blijkt moeilijk onder woorden to kunnen worden gebracht. Weizen-
baum geeft een gedetailleerde beschrijving van de psychologie van een gespeci-
aliseerde programmeur [58]. Deze programmeur blijkt een neuroot die wij ze-
ker niet representatief achten voor de moderne competente programmeur. Deze
straalt juist rust en tevredenheid uit. Bij beschrijvingen van het bergbeklimmen
ziet men altijd weer de noodzaak om de aantrekkingskracht van die activiteit
to formuleren. Daarbij zijn noties als `de natuur', `de imposante wereld van de
Bergen', `het op de proef stellen van de eigen limieten', `het tot het uiterste gaan'
en `het plezier van het bewegen' aan de orde. De wereld van de programmeur
lijkt zoveel beperkter dat men er daarom meestal niet aan begint om de daar
aanwezige charme onder woorden to brengen. Of die charme volledig in beeld
komt voor de programmeur die niet tevens opereert (zie hieronder voor een be-
gripsbepaling) is onduidelijk. De charme van het opereren is invoelbaar, die van
het programmeren kan worden begrepen als een instrument om toekomstige re-
venuen bij het opereren to realiseren. Maar deze charme hoeft niet noodzakelijk
uit de eigen ervaring als operator voort to komen.

7.2.4 Zes capaciteiten van de programmeur
Programmeren is moeilijk op een met het bespelen van een muziekinstrument
en het besturen van een motorvoertuig vergelijkbare wijze. De niet-ingewijde
bereikt niets en acht zich kansloos, de geroutineerde programmeur ziet, indien
gesteld voor een relatief eenvoudige opgave, nauwelijks een probleem. De vraag
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die we nu, in zeer globale vorm, willen stellen betreft de aard van de technische
vaardigheid die een programmeur bezit. Is er sprake van vergelijkbare vaar-
digheden voor iedere programmeur of is er zo'n grote variatie dat het `kunnen
programmeren' geen zinvolle omschrijving van enige toetsbare competentie is.
Een goede organisatie van de begrippen is hier vooralsnog niet gemakkelijk to
vinden. We formuleren zes capaciteiten:

1. het vermogen tot functionele voorstelling;

2. het vermogen tot functionele abstractie;

3. het vermogen tot algoritmische detaillering;

4. het vermogen tot voorstelling van de structuur en de werking van een
complex algoritme;

5. het vermogen om het programma als de oplossing van een probleem to zien
(probleem oplossen), om de kwaliteit van die oplossing langs verschillende
assen to meten, en stapsgewijze tot verbeterde oplossingen to komen;

6. het vermogen om een groot aantal ogenschijnlijk toevallige details to ab-
sorberen en to rationaliseren.

Bij de vaststelling van het belang van deze capaciteiten moet men eigenlijk
spreken van hypothesen omdat het beweringen betreft die door functiepsycholo-
gisch onderzoek ondersteund of weerlegd kunnen worden. Wij beargumenteren
hieronder slechts de plausibiliteit van de hypothesen.

De functionele voorstelling van de programmeur is een preconditie voor het
programmeren. Met een functionele voorstelling wordt het vermogen bedoeld
om zich de werkende machine voor to stellen en op die wijze het concept `gewenst
gedrag'inhoud to geven.

De abstracte functionele voorstelling is het vermogen van een programmeur
om zich een machine met daarop gerealiseerd een passende virtuele machine voor
to stellen, en die door op de virtuele machine een daarvoor geschikt programma
tot expressie to brengen dat een gewenste functionaliteit realiseert - vanzelf-
sprekend, in de voorstelling. De abstractie van de voorstelling bestaat erin dat
een niet in detail bekend programma de gewenste functie (het voortbrengen
van de functionaliteit) realiseert. Zonder deze voorstelling is niet begrijpelijk
hoe een programmeur door to programmeren het totstandkomen van een ge-
wenste functionaliteit middels het door hem/haar to schrijven programma kan
bewerkstelligen.

Het vermogen tot algoritmische detaillering is noodzakelijk omdat de ab-
stracte functionele voorstelling geen uitgewerkt beeld levert van het to schrijven
programma. Middels algoritmisch denken wordt een globale en vervolgens nader
in to vullen structuur van het to bouwen programma bepaald. Als argument
voor de hypothese van de aanwezigheid van het vermogen tot algoritmische de-
taillering bij een programmeur noemen wij de overweging dat het zonder dit
vermogen niet in to zien valt hoe de programmeur vanuit de abstracte functio-
nele voorstelling tot het maken van een werkend programma kan komen.
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Het vermogen tot (mentale) voorstelling van structuur en werking van een
complex algoritme moet worden voorondersteld omdat zonder de aanwezigheid
van dat vermogen niet valt in to zien hoe een programmeur bij het nader de-
tailleren van een algoritme tot een zeer complexe structuur en dito werking kan
geraken - het bereiken van grote complexiteit is natuurlijk geen doel.

De vijfde capaciteit betreft het vermogen van de programmeur om een ge-
maakt programma als de oplossing van een probleem to zien en om de kwaliteit
van de oplossing van dat probleem stapsgewijs in een reeks van opeenvolgende
oplossingen to verbeteren. Wanneer dit gebeurt zal de programmeur probleem-
gericht moeten denken.

De zesde capaciteit is evident voor eenieder die ooit met de materie gecon-
fronteerd werd en `door de bomen het bos niet meer zag'. Het volume aan details
dat een programmeur soms moet overzien is zo groot dat het vermogen om dat
overzicht to verwerven een beperkende factor is. Hier kan sprake zijn van `ta-
lent' dat noodzakelijk is om een gegeven programmeerprestatie to leveren. Bij
afwezigheid van dat talent is opleiding tot programmeur problematisch. Een
duidelijke correlatie van dit talent met andere vaardigheden is niet eenvoudig to
vinden.

De eerste vier capaciteiten doen geen direct beroep op probleemgericht den-
ken. Deze capaciteiten vinden hun rechtvaardiging namelijk primair in de nood-
zaak om enige rationaliteit en productgerichtheid in het programmeren to her-
kennen en om op die wijze to verklaren hoe software in eerste instantie kan
ontstaan. De vijfde capaciteit is nodig om to verklaren hoe de op ingenieuze
wijze geoptimaliseerde programma's tot stand gebracht kunnen worden.

Het is mogelijk om het probleemgericht en optimaliserend denken niet als
een noodzakelijke competentie van de programmeur op to vatten. Dat laatste
zou eventueel de taak van de softwarerenovatie-specialist zijn. De programmeur
zou in dit beeld een intuitief gestuurde primaire constructie moeten opleveren,
terwijl de optimalisatie ten opzichte van diverse kwaliteitsmaten een andere
specialisatie vereist.

7.3 De operator
Met opereren duiden we de activiteit `achter de knoppen' aan waarbij iemand
invloed uitoefent op de activiteiten van een systeem door het laden en execu-
teren van instructies via een van de vele daarvoor aangeboden interfaces. Dit
opereren heet ook wel computergebruik. Die benaming doet echter afbreuk aan
de to beschrijven realiteit doordat het concept `gebruik' onmiddelijk een doel-
middelen relatie introduceert die men niet direct zou willen vooronderstellen.
Er is over deze zaak grote verwarring, met name in samenhang met de program-
meeractiviteit. Enige duidelijkheid ontstaat als volgt:

1. Het opereren impliceert in veel gevallen het tot expressie brengen van soft-
wareproducten6. Opereren op een volledig hardwarematig gerealiseerde

6Daarmee worden de verantwoordelijkheden van de operator in dit verband in eenste in-
stantie afgeleid nit het derde verantwoordelijkheidsveld van de driedeling in Paragraaf 6.7.1,
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zakrekenmachine impliceert dat echter juist niet7.

2. Het programmeren involveert soms een zekere mate van opereren, met
name wanneer men softwarehulpmiddelen bij het programmeren gebruikt,
zoals een tekstverwerker, of wanneer men de functionaliteit die men heeft
gebouwd in een kunstmatige situatie wil simuleren om tests nit to voe-
ren. Deze simulatie kan de vorm aannemen van het laten draaien van
een programma via de uiteindelijk daarvoor beoogde technologie maar
vanzelfsprekend niet met de daarbij beoogde doelen.

3. Bij veel activiteiten, bijvoorbeeld het telefoneren, roept men de expres-
sie van een of meer programma's op zonder expliciet of bewust op een
computer to opereren.

4. In sommige omstandigheden gaan opereren en programmeren hand in
hand. Dit treedt duidelijk op bij systeembeheerders die scripts schrijven
om versnellingen to bereiken bij hun beheerstaak.

Met opereren duiden we het gebruik van computers aan op een niveau dat
een grote mate van vrijheid toelaat in de keuze van het invoceren van func-
tionaliteiten. De definitie is onontkoombaar vaag. Maar het verschil met het
programmeren is groot. De hacker of cracker die de media haalt vanwege het
binnendringen binnen de computers van een belangrijke organisatie verdient
die kwalificatie op grond van een uitzonderlijke maar niet noodzakelijk bewon-
derenswaardige staat van dienst in het opereren. De afstand tussen opereren
en programmeren wordt onmiskenbaar kleiner doordat bij het opereren met
vele representaties moet worden gewerkt die een algoritmische inhoud niet kan
worden ontzegd zonder dat de volledige rijkdom van de life cycle aanwezig is.
Bijvoorbeeld het uitvoeren van een zoekopdracht, of het activeren van een spel-
lingscorrectieprogramma.

De grens tussen programmeur en operator is niet altijd duidelijk. Wanneer
een programmeur zich vrijwel uitsluitend van hulpmiddelen bedient die alleen
voor de operator toegankelijk zijn is programmeur een juiste benaming voor een
(tijdbepaalde) rol van operator, bijvoorbeeld bij het bewerken van `legacy code'.
Omgekeerd is een expliciete inbedding van de operatoractiviteit in een software
life cycle voor een extern waarnemer een duidelijke aanwijzing dat een operator
eigenlijk programmeert. Maar de operator kan vanzelfsprekend ook iets anders
doen, bijvoorbeeld een computerspel spelen of websurfen.

Duidelijk is dat een sterke programmeur niet noodzakelijk een sterke ope-
rator moet zijn en dat omgekeerd een sterke operator misschien wel nooit pro-
grammeert. Vanaf een bepaald niveau zijn de capaciteiten onafhankelijk. De
relatie tussen beide capaciteiten in het informatica-onderwijs is een blijvende
bron van verwarring. Op dit moment schijnt de wens van een programmeur

de toepassingsverantwoordelijkheid.
7Merk op dat de zakrekenmachine vanwege de beperkte functionaliteit vermoedelijk geen

compartimenten kent die aan het flexibiliteitscriterium voldoen. Dat de zakrekenmachine via
firmware is uitgevoerd is een bezwaar van minder belang.
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om tijdens het programmeren tevens to opereren zonder tegenspraak als legi-
tiem gehonoreerd to moeten worden. Zoals wij eerder hebben beschreven kan
programmeren zonder opereren plaatsvinden.

7.3.1 De ethiek van het opereren
Er is zo to zien consensus over de gedachte dat bij het opereren niet iedere
actie toegestaan zou mogen zijn en dat men derhalve niet het recht heeft om
vanaf het eigen toetsenbord van de `home computer' iedere denkbare reeks van
toetsinslagen to verrichten. De achtergrond hierbij is dat het opereren effect
kan hebben op de toestand van systemen van derden. Derden worden geacht
hun systemen op zodanige wijze ontoegankelijk to maken dat het een operator
noodzakelijkerwijze moet opvallen dat toegang tot die systemen niet gewenst is
en bij voorkeur zodanige beveiliging aan to brengen dat het voor een vreemde
operator moeilijk wordt gemaakt een operatie to ondernemen die de belangen
van de derde schaadt. De ethische regel is nu dat men als operator niet bewust de
belangen van derden mag schaden wanneer deze derden to goedertrouw hebben
getracht hun belangen tegen ongewenste operaties to beschermen. De eisen aan
het to goedertrouw beschermen worden steeds opgevoerd, net zoals dat bij de
fysieke inbraakpreventie het geval is.

Wij menen dat men deze bedrijfsethiek van de operator moet onderschrijven
zelfs wanneer men meent dat dat voor de branche overbodig is (en de techno-
logie vertraagt) en dat er beter direct naar kan worden gestreefd om systemen
adequaat to beveiligen. Dit onderschrijven is noodzakelijk omdat het opereren
vanachter een terminal niet zodanig afwijkt van andere vormen van handelen
dat er gegronde redenen zouden zijn om op dit vlak uitzonderingen to maken.

Wanneer men eenmaal de ethiek van de operator heeft vastgelegd vergelijk-
baar met de wijze waarop men met elkaars overige stoffelijke roerende goederen
dient om to gaan dan resteert in zuivere vorm de vraag naar de ethiek van de
programmeur.

7.3.2 Een minimale ethiek van het programmeren
Vanzelfsprekend is de programmeur, indien deze tevens opereert, gehouden de
limieten van de ethiek voor de operator in acht to nemen.

De vraag die zich nu aandient is of binnen die beperking alles toegestaan
is. Mag men een autonome software agent produceren die zich na.enkele jaren
leren en uitproberen van de hardware van het Pentagon meester kan maken
en die vervolgens een WOIII kan doen ontstaan? Is de enige beperking er in
gelegen dat men niet de ultieme operatie uitvoert die deze agent in het systeem
`loslaat'. Het is duidelijk dat de beperkingen die hier op termijn waarschijnlijk
nodig zijn overeenkomst vertonen met de spelregels van de biotechnologie. Men
mag niet zonder zorgvuldige controle en regels goederen maken of bewaren die
bij onoordeelkundig gebruik of in de handen van kwaadwillige derden tot schade
aan to goeder trouw optredende partijen kunnen leiden. Met zulke beperkingen
zal de programmeur op den duur moeten kunnen leven ook al is de introductie
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daarvan een zaak van lange adem. Een programme dat een biotechnologisch
instrument programmeert om een uiterst kwaadaardig virus to maken moet
zelf evenzeer het onderwerp van beveiligingsmaatregelen zijn als de eventueel
via dat programma geproduceerde biochemicalien. Het ligt voor de hand dat
programmeurs zich nu al zelfstandig aan zulke beperkingen onderwerpen in de
veronderstelling dat de maatschappelijke discussie over het thema nauwelijks
tot andersluidende conclusies kan komen.

Langs de hier geschetste lijnen komen minimale ethische begrenzingen in
beeld die gelden voor een programmeur. Allereerst de genoemde ethische gren-
zen van de operator. Vervolgens de ethische begrenzingen die eventueel voortko-
men uit het lidmaatschap van een team van programmeurs. En vanzelfsprekend,
de rechten en plichten die voortkomen uit de levering van een product aan een
daarvan mede afhankelijke derde partij. Tenslotte de verantwoordelijkheden die
samenhangen met de eventuele productie, opslag en distributie van gevaarlijke
goederen.
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Hoofdstuk 8

Ontwerp en constructie

In dit hoofdstuk komt aan de orde dat bij het programmeren sprake kan zijn
van een proces dat kan worden opgedeeld in verschillende fasen. Klassiek wordt
dit geformuleerd door het opstellen van softwareprocesmodellen. Hier wordt het
eenvoudigste softwareprocesmodel, de `software life cycle' (SLC)1 nader bestu-
deerd. Tijdens het softwareproces ontstaan tussenproducten die moeten worden
beoordeeld alvorens verder to werken. Allereerst bespreken wij hier een scala
van beoordelingsvormen, ook beoordelingstypen genoemd.

8.1 Validatie, verificatie, evaluatie en contem-
platie

In deze sectie wordt een reeks activiteiten benoemd die bij de beoordeling van
software en gerelateerde documenten een rol speelt. Deze activiteiten treden
op bij georganiseerde softwareproductie. We noemen deze activiteiten beoorde-
lingstypen om een voldoende hoog abstractieniveau to bereiken.

Validatie.
Validatie betreft het beoordelen of een stadium in de ontwikkeling van een
product de eigenschappen heeft die men wil dan wel zou moeten willen
nastreven ("Are we building the right product?" [12]). Het betreft hier
een vergelijking tussen een mogelijk geformaliseerde beschrijving of zelfs
een als prototype gerealiseerde versie van het product en een noodzake-
lijk informele cognitie betreffende de achterliggende doelstellingen. Het
perspectief is vanuit de doelen van degene die de eisen formuleert.

Binnen de validatie onderscheiden we twee vormen:

- Rationele validatie.
Bij een document (programma, specificatie, eisenpakket) via lezen,

1Een alternatieve benaming die vooronderstelt dat software het thema is luidt: subjectieve
life cycle. Subjectief omdat de cyclus wordt bekeken vanuit het standpunt van een belang-
hebbende partij.
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bespreken en overwegen komen tot een beoordeling. Het beoorde-
len van interne consistentie van het object behoort ook bij rationele
validatie.

Experimentele validatie (prototyperen en gebruik op proef).
Bij experimentele validatie wordt een prototype van een systeem ge-
bruikt om met daadwerkelijke expressie op een machine tot inzichten
en oordeelsvorming over het prototype to komen (en daarmee over
het to valideren document). De inzichten over het prototype zullen
meestal worden terugvertaald naar een beoordeling over het pakket
van eisen waarop het prototype is gebaseerd. Experimentele validatie
kan ook op een werkend en definitief softwareproduct worden toege-
past. In dat geval spreken we van gebruik op proef. Prototypering
is het maken van een prototype en aansluitend uitvoeren van een
experimentele validatie.

Verificatie.
Verificatie betreft het onderzoeken en beoordelen van de mate waarin een
systeem aan expliciet vastgelegde eisen voldoet ("Are we building the pro-
duct right" [12]). De bij validatie niet to vermijden informele kant is bij
verificatie in principe afwezig. De validiteit van de eisen wordt namelijk
hierbij als werkhypothese aanvaard. Verificatie kan de vorm aannemen
van code-inspectie, van testen of van wiskundige bewijsvoering. We on-
derscheiden vier vormen van verificatie:

Rationele verificatie.
Bij rationele verificatie wordt met informeel gehanteerde, maar vaak
wel wiskundig of logisch gestyleerde, methoden getracht in to zien
dat het object onder verificatie aan de geformaliseerde eisen voldoet2.
Met name bij de modellering van de werking van het systeem is bij
rationele verificatie nog van informele aspecten sprake. De model-
lering van de context (waarover het programma gaat) is mogelijk al
wiskundig en daarmee" redelijk nauwkeurig en weinig vatbaar voor
nadere formalisering.

Experimentele verificatie (testen).
In de experimentele verificatie, ook wel testen genoemd, wordt een
reeks van taken aan een systeem voorgelegd waarbij de gewenste wijze
van verwerken en de daarbij to verkrijgen uitvoer vooraf bekend zijn.
Het is noodzakelijk om het systeem in een werkende vorm ter be-
schikking to hebben. De uitvoering van de taken door het systeem
heet de uitvoering van een test en door vergelijking "met de vooraf

2Een voorbeeld van een dergelijke rationele verificatie is to vinden in [24]. Hier wordt een
wiskundig model beschreven voor het systematisch onderhoud van lampen in verkeerslichtin-
stallaties. De software in kwestie is een Pascal programma dat dit model implementeert. De
rationele verificatie is een informeel wiskundig bewijs dat het model onderhoudsvoorschriften
genereert die aan vooraf gegeven en geformaliseerde criteria inzake betrouwbaarheid, efficientie
van beheer en veiligheid voldoen.
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bepaalde gewenste resultaten kan de juistheid van de werking van
het systeem worden beoordeeld. Juistheid wordt ook wel uitgedrukt
als conformiteit (`conformance') van bet `systeem onder test' met de
specificatie bestaande uit de geformaliseerde eisen.

- Formele verificatie (correct bewijzen).
Bij formele verificatie wordt een exact en logisch correct en op con-
sistente uitgangspunten gebaseerd bewijs van correctheid (`conform-
ance') gegeven. Dit bewijs is gesteld in een bewijssysteem dat nauw-
keurig aangepast is aan de speciale eigenschappen van de formaten
waarin de eisen en de software zijn gesteld. Door deze aanpassing
wordt met alle semantische eigenschappen van de betrokken formaten
rekening gehouden. Dat een geleverd bewijs `goed' is moet zelf geva-
lideerd worden. Die validatie kan rationeel geschieden. Een andere
benaming voor formele verificatie zou kunnen zijn: bewijskundige
verificatie.

- Technische verificatie (correct bewijzen met proof check)'.
Bij technische verificatie wordt allereerst een formele verificatie uit-
gevoerd en wordt vervolgens de bewering dat een correct bewijs is ge-
vonden niet gebaseerd op rationele validatie maar op een machinaal
uit to voeren volstrekt precieze controle (proof checking). Wanneer
het bewijs als object is gemaakt is het evenals een programma een
stoffelijk product. Het kan overigens voorkomen dat het bewijs zelf
ook met geautomatiseerde hulpmiddelen wordt voortgebracht en dat
het nooit als geheel op enig moment `bestaat'. Het bewijs is dan
virtueel.

Evaluatie.
Van evaluatie is sprake wanneer een systeem tijdens het gebruik wordt
beoordeeld. Evaluatie kan vanzelfsprekend leiden tot een negatief oor-
deel. Zowel ontoereikende validiteit van de aan het systeem ten grondslag
liggende uitgangspunten (eisen) als ontoereikende conformiteit tussen re-
alisatie en eisen kunnen worden geconstateerd. In beide gevallen moet
worden overwogen het systeem opnieuw to ontwerpen en to bouwen, even-
tueel met aanzienlijk hergebruik van bestaande delen van bet systeem.
Soms zal dit herontwerp zo eenvoudig zijn dat redelijkerwijs van reparatie
kan worden gesproken.

Contemplatie.
Met contemplatie wordt een eventueel langdurende en vertraagde beoor-
deling achteraf aangegeven. Deze vindt plaats wanneer een systeem niet
meer in gebruik is en heeft tot doel om inzichten omtrent systemen van
de onderhavige soort to verkrijgen. Contemplatie kan geen terugkoppeling

3Er is een zeer omvangrijke literatuur over technische verificatie, een voorbeeld dat de
tweede auteur Iangdurig heeft beziggehouden betreft toepassingen in de spoorwegveiligheid
[4, 28, 57].
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meer hebben op het systeem zelf en uitsluitend plaatsvinden ten behoeve
van volgende generaties van systemen.

8.2 De life cycle
De door een georganiseerd team uitgevoerde constructie van software wordt ge-
bruikelijk in kaart gebracht met behulp van de software life cycle (zoals bijvoor-
beeld beschreven in Sommerville [51]) of to korten tot SLC. Deze life cycle geeft
een reeks van fasen voor softwareproducten. De life cycle is tevens een eenvou-
dige verschijningsvorm van een softwareontwikkelproces4. Dit proces geeft aan
in welke fasen en via welke stappen software ontstaat vanuit initiele plannen, en
vervolgens doorontwikkeld wordt tot aan een geYnstalleerd en operationeel pro-
duct. De hieronder in detail to behandelen life cycle is de eenvoudigste van de
softwareprocesmodellen. Wij bespreken deze cyclus omdat relevante aspecten
daarin duidelijk geprofileerd zichtbaar worden. Bovendien kan men vele en vaak
complexere procesmodellen als verfijningen van de SLC opvatten. Dit betekent
dat bij het doorlopen van de meer verfijnde modellen ook altijd sprake is van
het doorlopen van de meest abstracte.

De fasen in de life cycle stellen activiteiten in een softwareontwikkelingspro-
ces voor. In elke fase wordt aangegeven welke vorm van beoordeling optreedt.
Overgang naar een volgende fase treedt op wanneer voldoende tijd en energie
aan deze beoordelingen is besteed. De overgang naar de postoperationele fase
treedt op wanneer het softwareproduct aan het einde van de technische of de
economische levensduur is gekomen. De contemplatie behelst latere studie van
het systeem ten behoeve van het ontwerp van opvolgersystemen.

1. `requirements capture' (SLC1) validatie
2. ontwerp (SLC2) validatie & verificatie
3. implementatie (SLC3) verificatie
4. operationele fase & onderhoud (SLC4) evaluatie
5. postoperationele fase (SLC5) contemplatie

Fasen SLC1 en SLC2 leiden tot documenten, fase SLC3 tot een software-
product. Bij elke fase wordt aangegeven welke vorm van beoordeling in die fase
met name optreedt. In fase SLC2 zijn beide extremen mogelijk, uitsluitend va-
lidatie en uitsluitend verificatie, afhankelijk van de mate van formaliteit van de
`requirements'. Ook combinaties kunnen optreden. De standaard cyclus loopt
van SLC1 tot SLC5 en kan ook stappen terug bevatten, bijvoorbeeld van SLC2
naar SLC1 wanneer het maken van een ontwerp tot twijfels over de `require-
ments' leidt. Bij een optredende `run time'-fout tijdens de operationele fase is
het herzien van de implementatie onvermijdelijk, en mogelijk ook een stap terug
naar SLC2 of zelfs SLC1. In dit geval was er mogelijk sprake van schade omdat

4Er bestaat uitgebreide theorie over basismodellen en -processen in engineering in het
algemeen en in software-engineering in het bijzonder. Genoemd kan worden Wieringa [60].
Wel merken we op dat SLC een procesvorm is die gefnspireerd is door de standaard procesvorm
van engineering zoals gebruikt in technische disciplines.
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de fout bijvoorbeeld tot het verkeerd aansturen van een machine of voertuig

aanleiding kan hebben gegeven.

De gangbare gedachte is dat men fouten zo snel mogelijk moet opsporen.
Een fout die in fase SLC1 gemaakt wordt en pas bij SLC4 aan het licht komt is
vaak duur, terwijl het opvangen van die fout in fase SLC1 meestal goedkoop is.

Als we conform de procesalgebra de gebruiken voor sequentiele compositie
en de binaire versie van de iteratieoperator * van Kleene gebruiken voor herha-
ling dan kunnen eenvoudige softwareontwikkelingsprocessen genoteerd worden.
Schrijf X+Y = X (X*Y). Voor de simpelste en ideale wijze van doorlopen van
de life cycle volstaat de expressie

Voor een toepassing van de life cycle in omstandigheden waar geregeld renovatie
optreedt vanwege problemen met het rationaliteitsgebied geeft de expressie

de juiste opties. Een life cycle met uitsluitend onderhoud dat bestaat uit re-
paraties die voortkomen uit tijdens gebruik opgemerkte, en tevens ongewenste,
afwijkingen tussen implementatie en ontwerp, valt binnen de volgende software-
procesexpressie

SLC1 SLC2 (SLC3 SLC4)+SLC5.

De expressie

SLC5

noteert ontwikkelprocessen waarin nooit onderhoud optreedt. De volgende ex-
pressie noteert een proces waarin na eenmalig vergaren van eisen steeds een af-
wisseling van ontwerp en implementatie optreedt gevolgd door gebruik, waarna
een renovatieslag kan volgen die weer opnieuw een afwisseling van ontwerp en
implementatie vergt:

SLC1 ((SLC2 SLC3)+SLC4)+SLC5.

8.2.1 Acht interpretaties van de life cycle
Er zijn verschillende zinvolle lezingen van de life cycle mogelijk. Wij noemen de
volgende acht mogelijkheden.

L1 Intrinsieke lezing.
SLC drukt een onontkoombare waarheid uit. Ieder programma dat het
operationele stadium bereikt heeft is onontkoombaar voor die tijd door
elk van de eerdere drie fasen gegaan. Men bedenke hierbij dat de doorge-
brachte tijd per fase nihil kan zijn.
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L2 Empirische lezing.
In deze lezing ziet men de SLC als de bewering dat het gebruikelijk is
om een software bouwproject langs de fasen van de SLC to structureren.
Deze lezing behoeft ondersteuning door veldonderzoek. Het is daarbij niet
essentieel dat de fase ook door betrokkenen als zodanig wordt benoemd,
van belang is alleen de, als gezegd empirisch to staven, structuur isomorf
aan de SLC.

L3 Economische lezing.
Hierin wordt de SLC gezien als de vaststelling dat het in bedrijfskundige
zin effectief is om de SLC to hanteren. Waar het om gaat is kosten to
beperken en productiviteit to vergroten. En werken langs de lijnen van de
SLC draagt daar aan bij.

Om deze bewering to staven is vergelijkend empirisch onderzoek nodig
waarin verschillende softwareprocesmodellen met elkaar worden vergele-
ken.

L4 Normatieve lezing.
In de normatieve lezing wordt van een zich als professioneel profilerend
softwareontwikkelingsteam verwacht dat het de fasering van de SLC volgt
en daarbij in elke fase de vereiste validatie, test of verificatie zorgvuldig en
to goeder trouw uitvoert. Het valideren van de normatieve lezing gebeurt
uiteindelijk in de rechtzaal wanneer conflicten over de geproduceerde soft-
ware in verband moeten worden gebracht met de gevolgde werkwijze (het
gevolgde softwareproces). In diezelfde rechtzaal kan ook blijken dat juist
een andere fasering de norm is.

L5 Default normatieve lezing.
In de default versie van de normatieve lezing wordt toegestaan dat er an-
dere faseringen van het softwareproces zouden kunnen zijn waarmee men
ook aan alle normen van zorgvuldigheid, effectiviteit en kwaliteitscontrole
kan voldoen. De SLC als default norm is dat van een ontwikkelteam mag
worden verwacht dat het een expliciet softwareproces hanteert maar dat
in afwezigheid daarvan er van mag worden uitgegaan dat de SLC wordt
toegepast.

L6 Idealistische lezing.
In de idealistische lezing wordt gesteld dat het wenselijk zouzijn wanneer
software langs de lijnen van de SLC wordt ontwikkeld. Gelijktijdig wordt
erkend dat bier sprake is van een om pragmatische redenen moeilijk haal-
baar ideaal. In de idealistische lezing probeert men software-engineering
zoveel mogelijk vorm to geven conform andere klassieke engineeringdisci-
plines.

L7 Afwijzende lezing.
De afwijzende lezing ontkent dat de SLC een belangrijke verklaringswaarde
heeft. De SLC zou even weinig verklaringswaarde hebben voor de creatie
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van software als het klassieke scheppingsverhaal voor het ontstaan van
zoogdieren (althans vanuit Darwiniaans perspectief).

L8 Hypothetische lezing.
Volgens de hypothetische lezing is de standaard life cycle op to vatten als
een redelijke (maar zeker niet noodzakelijke) werkhypothese betreffende
het tot stand komen van een softwareproduct. Met name bij theoretisch
onderzoek is deze werkhypothese zinvol. De SLC als werkhypothese is
ook zinvol wanneer men meent dat de SLC een to zeer vereenvoudigd
beeld van de werkelijkheid geeft. In dat geval helpt deze vereenvoudigende
aanname om de materie hanteerbaar to maken. In dit boek is het gebruik
van de SLC meestal hypothetisch van karakter, ook deze opsomming van
interpretaties zelf vindt een ratio in de hypothetische lezing.

Over deze lezingen geven wij nog enige toelichting. De intrinsieke lezing is
valide wanneer men toestaat dat sommige fasen minimaal worden behandeld.
Dat betekent niet dat het een eenvoudige zaak is bij een gegeven softwareproces
van iedere activiteit en deelproduct aan to geven binnen welke fase van SLC die
activiteit valt. De empirische lezing mag zich niet valideren door geforceerde
interpretatie van waargenomen softwareontwikkelingsprocessen.

Voorts zijn er vele mutanten van de SLC mogelijk (en gedocumenteerd). De
economische lezing faalt in die zin dat de vele andere softwareprocesmodellen
(mutanten van SLC) natuurlijk juist zijn ontstaan om economische verbete-
ringen to bereiken. Wat overblijft zijn de frasen `iets is beter dan niets' (een
expliciete life cycle hanteren zoals SLC is in ieder geval een voordeel boven dat
achterwege to laten), `baat het niet het schaadt ook niet' (hanteren van SLC
introduceert geen fouten, een verre van evidente bewering die zelf onderwerp
van empirisch onderzoek zou kunnen zijn), `voorkomen is beter dan genezen'
(fouten in de SLC1 fase vinden is voorkomen, fouten tijdens de test vinden, of
repareren na aantreffen bij gebruik is genezen, de SLC tracht voorkomen to laten
prevaleren boven genezen). De normatieve lezing is practisch hanteerbaar maar
wordt direct ingehaald door de default normatieve lezing die vanzelfsprekend
ruimer toepasbaar is. De idealistische lezing is heel bruikbaar voor pragmatici
die een grote afstand tussen praktijk en ideaal niet schuwen.

Van de genoemde lezingen is niet een onder alle omstandigheden noodzakelijk
de meest geschikte. Zo is het economische argument alleen geldig in omstan-
digheden waar de kosten van reparatie geminimaliseerd moeten worden. Wie
onderwijs wil geven in het repareren van foute programma's, of wie een vergelij-
kend onderzoek wil doen naar softwareprocessen met en zonder gebruikmaking
van SLC zal de vrijheid moeten hebben de economische afwegingen enigszins
eigenzinnig to maken. Evenzo geldt voor de normatieve afwegingen, wie zich er
absoluut van heeft verzekerd dat een programma nooit door derden zal worden
gebruikt op een wijze die hun belangen kan raken heeft meer vrijheidsgraden en
is grotendeels van deze normatiek ontheven. Het simpelweg aan de buitenwereld
mededelen van een disclaimer (verklaring van niet aansprakelijk zijn voor alle
vormen van onverwacht, onvoorzien, onbevredigend of onbegrijpelijk functione-
ren van het geleverde product) is onvoldoende om de eenvoudige reden dat een
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gebruiker wederom op basis van bet geleverde softwareproduct een verplichting
aan derden kan aangaan die zich niet zo eenvoudig via een disclaimer laat neu-
traliseren. Opvallend is overigens hoe vaak verwijzing naar een computerstoring
wordt opgevat als een legitiem beroep op overmacht.

We komen tot de conclusie dat elke lezing van de SLC in ieder geval een
voorwaardelijke is die voorwaarden betreft die de algemene context van het
softwareontwikkelingsproject raken. De precieze vaststelling van deze toepas-
baarheidscriteria lijkt een onmogelijke zaak. Het toepassen van de lezing in een
concreet geval drukt juist de opvatting uit dat aan de toepasbaarheidscriteria
is voldaan. Die criteria vast to leggen is in beginsel een probleem voor de pro-
grammatuurfilosoof maar deze wordt door die taak in de praktijk vermoedelijk
overvraagd.

8.3 Een samengestelde interpretatie van de SLC

In deze paragraaf wordt een samengestelde lezing van de SLC gesynthetiseerd uit
eerder besproken elementen. Deze lezing is praktisch hanteerbaar. De benaming
is: Voorwaardelijke default normatieve lezing van SLC met default uitsluiting
van de operationele en de postoperationele fase. De voorwaardelijke default
normatieve lezing van SLC is een redelijke.

Uitgaande van een (rechts)persoon P die in een positie verkeert om een oor-
deel over de gewenste gang van zaken in een softwareontwikkelingsproject Q to
formuleren. Wanneer aan een reeks, eventueel niet volledig gespecificeerde, voor-
waarden5 is voldaan dan kan de hierboven genoemde P, na vaststelling van de
afwezigheid van de ontbindende voorwaarde dat een van SLC afwijkend expliciet
geformuleerd softwareontwikkelingsproces wordt toegepast, de norm formuleren
dat SLC in bet project Q moet worden toegepast. Dit beroep op deze norm
heeft dan de steun van onze programmatuurfilosofie. De consequenties die P
aan het beroep op de norm kan verbinden zijn van verschillende natuur. We
formuleren mogelijke consequenties vanuit het perspectief van de verantwoor-
delijkheden van het projectmanagement van bet softwareontwikkelproces. Als
gevolg daarvan nemen de consequenties ten aanzien van de operationele en de
postoperationele fase een default vorm aan, en wel de default uitsluiting van
verantwoordeli j kheid.

5We noemen er enkele: (i) er moet een product gemaakt worden; (ii) kostenbewaking is
van belang; (iii) enige gebruiker met wie de bouwers in een denkbare juridische relatie staan
lijkend op die van klant en leverancier, dus niet iemand die de software heeft gestolen, zal
belang hebben bij een `juiste' werking van het programme; (iv) de leden van het team willen
alle aan de bouw van juiste software bijdragen; (v) de SLC1 fase zal niet worden misbruikt
om de ontwerpers en bouwers het bos in to sturen; (vi) er is een redelijke mogelijkheid om `re-
quirements' to valideren. Overigens is dit moeilijk met een programma dat een artistiek doel
moet realiseren, en onmogelijk bij een programma dat tot taak heeft `beter' to ziin dan een
onbekende concurrent, zoals bij een programmeercompetitie waarin een aantal teams gelijk-
tijdig een damprogramma moet schrijven en een toernooi tussen de opgeleverde programma's
de uitslag van deze competitie bepaalt.
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8.3.1 Mogelijke consequenties van de positie
We noemen enkele mogelijke consequenties:

Wanneer er geen sprake is van een document dat de resultaten van de

`requirements capture' beschrijft heeft het management van het project
gefaald.

Wanneer de `requirements' duidelijk verzameld zijn en in gesprek met
de toekomstige klant zinvol gevalideerd zijn (en de verslagen van deze
validatie goed gedocumenteerd zijn) en de klachten over het systeem in
hoge mate to herleiden zijn tot de (achteraf vastgestelde onvolledigheid of
onbevredigendheid van de `requirements' dan is de klant ten minste mede
verantwoordelijk; deze situatie is aan de orde bij veel instanties van Y2K-
problemen waar de `requirements' niets zeggen over `Y2K compliance' en
technische levensduur).

Wanneer de `requirements'-fase bevredigend is uitgewerkt en het ontwerp
werd niet expliciet gevalideerd draagt het projectmanagement verantwoor-
delijkheid voor consequenties, zulks geldt mutatis mutandis ook een stap
later bij de implementatie.

De operationele fase en de taak van het team bij evaluatie, foutvinding en
reparatie moet duidelijk beschreven zijn. Tenzij nader bepaald draagt het
projectteam voor deze fase geen verantwoordelijkheid (default uitsluiting).
Dit geldt ook voor de beslissing om de software buiten gebruik to stellen,
die is aan de eigenaar/gebruiker en tenzij anders aangegeven draagt het
softwareontwikkelingsteam voor de timing en de uitvoering van eventuele
eliminatie van de component geen verantwoordelijkheid.

8.3.2 Rendement van de positie
Het is mogelijk de bovengenoemde positie tot uitdrukking to laten komen bij het
voeren van juridische procedures na afloop van een project met problematische
gevolgen. Dat is echter een tamelijk extreme toepassing en het vermoeden is
dat men er niet niet veel jurisprudentie over zal kunnen vinden.

Een andere mogelijkheid is dat men er overtuigende argumenten in vindt om
een projectteam, eventueel in de loop van de uitvoering van een reeks projecten,
tot toepassing van de SLC (of een beter uitgewerkte variant) to bewegen (een
lerende organisatie met name).

Een derde mogelijkheid is dat de positie gebruikt kan worden bij discussies
over de taken, verantwoordelijkheden en criteria in verschillende fasen van het
project. Hier ontstaat overigens een gedeeltelijk andere toepassing van de po-
sitie: aannemende dat de discussie over taken en verantwoordelijkheden binnen
een project chaotische en ongestructureerde vormen aan zullen nemen vanwege
het niet adopteren van een expliciete life cycle zou het betreden van deze arena
met de positie als analytisch instrument en stijl van argumentatie een effectieve
en efliciente kunnen zijn.
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Hiermee krijgt de positie een economische variant, die mogelijkerwijze de
werkelijkheid (de motivering van de optredende actoren die zich van de positie
bedienen) met redelijke nauwkeurigheid benadert. De norm wordt uiteindelijk
niet als een morele of ethische gezien: wanneer tijdens het voeren van de discus-
sies op basis van de norm een hanteerbaar compromis is gevonden dan wordt
daar positief voor gekozen ongeacht eventuele resterende schendingen van de
norm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de norm even-
tueel als een `politieke' ambitie op to vatten die uit de aard der zaak gecom-
promitteerd kan worden. Die mogelijkheid moet men eventueel van to voren
inbouwen.

8.4 Vijf foutencategorieen in software
Naast de vraag wat software is in diepere zin kunnen we de vraag stellen of
een tekst goede (correcte) software bevat of foute. Het is zeer gebruikelijk om
software to zien als een tekst die fouten kan bevatten. Deze fouten worden
dan causaal in verband gebracht met problemen die men ziet of verwacht bij
de expressie van de software. Nu is de notie van een fout verre van evident en
een inventarisatie van opvattingen over fouten in software is zinvol. Wij onder-
scheiden vijf klassen van fouten die in verband met software gehanteerd kunnen
worden. De eerste categorie kan niet als fout in of van software worden opgevat
maar moet toch bij elke empirische discussie over fouten optredend in het ge-
drag van computers (preciezer, tijdens de expressie van programma's) worden
overwogen. De laatste categorie wijst ook op problemen buiten de software,
en wel in het gehele kader van de projectopzet die tot de ontwikkeling van de
software heeft geleid. Bij de classificatie van fouten vooronderstellen we dat de
software via de SLC is ontstaan. Heeft men een ander softwareproces dan zou
er in beginsel van een andere classificatie van fouten sprake kunnen zijn. Wij
gaan er van uit dat onze classificatie ook voor veel varianten van de life cycle
betekenis heeft. Elk van de foutencategorieen bespreken we in detail.

F1 Uitvoeringsfouten.
Van een uitvoeringsfout is sprake wanneer een expliciet (de origine) pro-
gramma door een computer tot expressie gebracht wordt en de beoogde
betekenis bij de expressie niet wordt bereikt terwijl dat feit niet causaal
aan eigenschappen van het genoemde programma kan worden toegerekend
(als criterium kan men gebruiken: het programma werkt `goed' op een an-
dere machine). Uitvoeringsfouten moeten worden opgelost door het plat-
form to verbeteren. In de praktijk is het de taak van de systeembeheerder
om uitvoeringsfouten to verhinderen.

F2 Constructiefouten.
Een constructiefout is aanwezig wanneer er een afwijking is tussen ont-
werp en implementatie. De bekende `bug' is meestal van deze categorie.
Constructiefouten kunnen meestal worden opgeheven door kleine veran-
deringen in de programmatekst. Het vinden van constructiefouten is zeer
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tijdrovend, men kan het programma lezen, volledig wiskundig analyseren,
testen en nadat bij werkelijk gebruik problemen zijn geconstateerd kan
men de oorzaak daarvan proberen vast to stellen (wat tot het vinden van
een constructiefout kan leiden). Het behoort bij de klassieke taken van de
programmeur om constructiefouten to vermijden.

F3 Ontwerpfouten.
Wanneer een programma niet voldoet aan het pakket van eisen dat er voor
is opgesteld dan is sprake van een ontwerpfout indien bij een adequate
implementatie van het ontwerp juist niet een goede realisering van de
eisen ontstaat. Een prestatieprobleem (performance'-probleem) kan een
ontwerpfout zijn. Het ontwerp kan een algoritme voorschrijven dat veel
to veel machinetijd in beslag neemt. Het ontwerp kan ook leiden tot een
incorrecte reactie op bepaalde invoer doordat een vraag onjuist wordt
verwerkt. Ontwerpfouten zoekt men vaak door een ontwerp vast to leggen
in een specificatie en die specificatie vervolgens to simuleren. Het achteraf
maken van een ontwerp voor dit doel plaatst men toenemend in handen
van een softwarearchitect.

F4 Orientatiefouten.
Wanneer het opgestelde pakket van eisen niet overeenkomt met de wensen
van de gebruiker, of wanneer de gebruiker van het programma de ge-
rechtvaardigde verwachting heeft dat het programma aan andere eisen zal
voldoen dan die welke aan het ontwerp vooraf zijn gegaan dan spreken we
van een orientatiefout. Tijdens het samenstellen van het pakket van eisen
is men de verkeerde kant uit gegaan. Om orientatiefouten in een vroeg-
tijdig stadium to onderkennen is naast validatie van een eisenpakket ook
prototypering van belang. We merken op dat zo'n prototype mogelijk een
heel beperkte functionaliteit heeft, dit in tegenstelling tot de simulatie van
de specificatie van het ontwerp. Bij het prototype kan men daardoor een
inzicht krijgen in het samenhangend gebruik van een aantal aspecten van
het programma. Die samenhang kan men echter via het prototype alleen
voor beperkte basisfunctionaliteiten onderzoeken. Bij orientatiefouten kan
sprake zijn van verschil van inzicht tussen verschillende partijen. Zowel
de vraag wat in zeker geval de `juiste' functionaliteit is als wat de goede
vormgeving van een qua intuftie bekende functionaliteit is, zijn mogelijke
bronnen van conflict en meningsverschil. Ook kan de opvatting over de
adequate eisen to stellen aan een bepaald programma in de tijd gewij-
zigd worden. Men denke bijvoorbeeld aan de eisen inzake portabiliteit
die steeds hoger worden. Het kiezen, volhouden en nader uitwerken van
een orientatie is vaak de taak van de man/vrouw `achter het project'. We
noemen deze persoon (of groep) de conceptuele sponsor van de software.
De sponsor is de houder van de opvatting dat de gekozen orientatie een
zinvolle is. Dit klinkt vaag maar we spreken hier over een rol die mensen
met de meest uiteenlopende achtergrond blijken to kunnen vervullen.
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F5 Strategiefouten.

Met strategiefouten duiden we omstandigheden aan waarin de orientatie zo
volstrekt onjuist of onpraktisch was dat er niet meer van een orientatiefout
kan worden gesproken. Veel formeel gerichte systeemontwikkelingsmetho-
den met volstrekt onvoldoende (en ook in potentie niet hanteerbare) on-
dersteundende hulpmiddelen vallen in deze categorie.



Hoofdstuk 9

Maatwerk en confectie

Gepoogd wordt om vanuit een klein aantal principes en regels een systematisch
kader to schetsen waarbinnen de bedrijfsethiek van de (maatwerk)programma-
tuur kan worden bestudeerd. De discussie wordt vereenvoudigd door het plat-
form als correct werkend to beschouwen. Met dit platform worden machine
plus bedrijfsysteem aangeduid. Juist de grote complexiteit van programmatuur
maakt een op eenvoudige regels gebaseerde en daardoor hanteerbare bedrijfse-
thiek noodzakelijk. De in Paragraaf 7.3 beschreven aspecten van de ethiek van
opereren en programmeren zijn ook hieronder een uitgangspunt. In bijzon-
der van belang hier is de invloed van systeemcomplexiteit die het noodzakelijk
maakt de begripsontwikkeling nader uit to werken.

9.1 Drie reductieprincipes voor systeemgedrag
Maatwerksoftware is software welke gemaakt werd voor een speciale toepassing
en een zeer beperkte kring van gebruikers. De eisen van individuele gebruikers
hebben een rol gespeeld bij het ontwerp. Confectiesoftware1 is gemaakt voor een
grote en anonieme groep van gebruikers. Deze gebruikers moeten op eigen gezag
beoordelen of de confectiesoftware in hun context adequaat kan functioneren.

Op gebruikelijke wijze maken wij een onderscheid tussen maatwerk- en con-
fectiesoftware enerzijds en een zogenaamd platform anderzijds. Het platform
betreft de hardware en de daarop draaiende systeemsoftware, dat wil zeggen de
zeer algemeen beschikbare bedrijfssystemen waarop men eigen software instal-
leert. Installeert men geen eigen software dan is men in directe zin een gebruiker
van het platform.

De adequate werking van het platform wordt doorgaans voorondersteld. In
een stabiele situatie mag verwacht worden dat het platform uit universele com-
ponenten bestaat die in talloze projecten en in vele verschillende combinaties
en contexten voor vele uiteenlopende doelen met goed resultaat zijn gebruikt.

1 Wieringa [60] maakt het onderscheid tussen maatwerk en confectie via het begrippenpaar
klantgericht versus marktgericht produceren.
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Maatwerksoftware en confectiesoftware samen noemen we applicatiesoftware.
We geven nu drie principes die de relatie tussen systeemgedrag en menselijk
handelen bepalen.

P1 De dominantie van de applicatiesoftware over het platform: alle systeem-
gedrag is toerekenbaar aan de expressie van applicatiesoftware.

Met de dominantie van de applicatiesoftware geven we aan dat in deze
omstandigheden het systeemgedrag in eerste instantie in bepaald wordt
door de, niet bij het platform behorende, software die er op tot expressie
gebracht wordt, daarbij meetellend installatie, initialisatie en gebruik.

P2 De transparantie van menselijk handelen door het systeemgedrag: alle sys-
teemgedrag kan worden gezien als een uitvloeisel van menselijk handelen
met het platform als vooraf vastgelegd instrument, dit menselijk handelen
betreft in het bijzonder het maken van de maatwerksoftware (programme-
ren), de keuze van confectiesoftware en de installatie en het gebruik van
het systeem en de applicaties op het systeem.

Dit principe impliceert dat systeemgedrag altijd aan de handelingen van
een of meer mensen toerekenbaar is, maar niet aan de ontwerpers, bouwers
en leveranciers van bet platform waarvan de goede werking als hierboven
opgemerkt wordt voorondersteld.

P3 De individuele toerekenbaarheid van alle systeemgedrag aan menselijk
handelen: wanneer men de wijze waarop de software is ontwikkeld kent
en ook de procedure van installatie dan is bij bet gedrag van een systeem
concrete herleiding tot het gedrag van individuele mensen mogelijk.

9.1.1 Verband met de filosofie van de actie en
de agency-theorie

Principes P1 en P2 samen geven een beeld waarin alle gedrag van een com-
putersysteem direct kan worden opgevat als een .resultaat van menselijke actie.
Daarmee valt het gedrag van als instrument gebruikte computers onder bet be-
reik van de handelingsfilosofie. Dat impliceert niet dat alle vragen daarmee zijn
opgehelderd. De filosofie van de actie is een breed terrein waarop met name
in de laatste 20 jaar veel is gebeurd. We leggen een minimaal verband met de
handelingsfilosofie via een overbekende case uit de handelingsfilosofie.

Een bekend thema in de filosofie van de actie (bijvoorbeeld genoemd in [42])
is Fred die zijn pistool richt op John en de trekker overhaalt. Daarna valt een
schot, John wordt geraakt en valt neer. Het ligt voor de hand dat Fred hier een
actie heeft gepleegd. De vraag is wat die actie was. In de meest kale opvatting
heeft Fred zich vergist en was er zelfs van geen bedoeling of wilsbeschikking
sprake, ook is het mogelijk dat Fred beweert dat hij zich vergist heeft maar in
feite doelgericht to werk ging. Dan zijn er opvattingen van actie die aangeven
dat slechts het overhalen van de trekker bij de actie behoort. Daarna volgt de
kogel gedurende enige tijd zijn baan en treft vervolgens het slachtoffer.
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Principe P1 zou in chit geval aangeven dat het gebruik van het pistool, dat
wil zeggen het laden en het overhalen van de trekker, maar niet de bouw van
het pistool, het transporteren of verkopen in de actie is ge[mpliceerd.

9.1.2 Oorzaak en gevolg in complexe omstandigheden
Onduidelijkheid over de toerekening van systeemgedrag aan individuele hande-
ling bestaat in geval van een onverwachte disfunctie die in de literatuur van de
handelingsfilosofie vaak wordt toegelicht aan de hand van Tim die een tank met
drinkwater brengt naar een met uitdroging bedreigde stad. Hij brengt het water
via de leidingen in omloop maar weet niet dat iemand het water heeft vergiftigd.
Een aantal stadsbewoners bezwijkt aan het goed bedoelde vocht. Wie heeft nu
de fatale actie gepleegd? In deze complexe omstandigheden was een handeling
van Tim mede oorzaak van de ramp. Toch handelde Tim to goeder trouw.

Een anecdote als deze zou in de software gemakkelijk kunnen worden ge-
reproduceerd door een programma onder invloed van een vijandig virus een
ongewenst resultaat to laten produceren. Het feit dat de filosofie van de ac-
tie niet probleemloos tot eensluidende opvattingen komt in dit geval is niet in
strijd met onze tweede these die softwaregedrag herleidt tot menselijke actie.
Principe P3 geeft aan dat de reductie van machinaal naar persoonlijk hande-
len mogelijk is wanneer de juiste informatie beschikbaar is. De taak om deze
reductie concreet uit to voeren vergt zeker keuzen uit de mogelijkheden die de
handelingsfilosofie hier biedt maar het principe P3 geeft aan dat we deze keuzen
kunnen en mogen maken. In ieder geval blijkt uit de genoemde principes dat
een gebruiker van software zich net zomin kan onttrekken aan de verantwoor-
delijkheid van de resultaten daarvan als de gebruiker van een geweer of van een
auto2. De gebruiker moet zowel de deskundigheid als de motieven hebben die
nodig zijn om recht to doen aan de principes P1, P2 en P3 hierboven.

9.1.3 Een sceptische opvatting en de weerlegging ervan
Tegenover de hierboven genoemde drie principes staat een geheel andere maar
voor de hand liggende opvatting die wij instrumentele scepsis noemen. Deze
sceptische opvatting ziet het gedrag van een systeem als onherleidbaar tot enig
individueel handelen en trekt een vergelijking met het weer. Men kan het weer
waarnemen maar men kan er geen verantwoordelijkheid voor dragen. Onmis-
kenbaar is het mogelijk systemen zo in to richten dat de voorspelbaarheid van
het gedrag voor een gebruiker zeer gering is en de impact gelijktijdig groot.

De toepassing van de principes is nu als volgt: de onvoorspelbaarheid van de
systemen wordt (volgens P 1) primair veroorzaakt door de software die op de ver-
schillende platforms draait. De makers van deze software weten dat die software
een onvoorspelbare omgeving gaat opleveren. De gebruiker die de software op

2Zoals de gemotoriseerde weggebruiker moet worden gecertificeerd moet dat in de toekomst
misschien ook met de gebruiker van de electronische snelweg gebeuren. Indien dat niet zo blijkt
to zijn is er een verschil tussen autorijden en computergebruik dat nog nader moet worden
doordacht. Ogenschijnlijk beweegt men zich niet gemotoriseerd op de electronische snelweg.



106

zijn/haar platforms geYnstalleerd heeft, liet zich over de aard en de werking van
de software passend voorlichten. Vervolgens heeft deze gebruiker mensen opge-
dragen of toegestaan het systeem to gebruiken. Daarbij heeft de gebruiker zich
ervan vergewist dat deze personen wisten welke functionaliteit van platform en
software verwacht kon worden. Met name dienen deze personen op de hoogte
to zijn van de moeilijkheidsgraad van het voorzien van systeemgedrag. Een
principieel niet herleidbare verrassing is hierbij uitgesloten omdat de genoemde
personen niets moeten ondernemen waarvan zij de gevolgen niet kunnen beoor-
delen. Wel is mogelijk dat een der partijen een onjuiste voorstelling van zaken
heeft gegeven zodat de persoon wiens acties een bepaald ongewenst systeemge-
drag veroorzaakten to goeder trouw heeft gehandeld. Kortom, de instrumenteel
sceptische opvatting kan niet standhouden.

9.2 Vier krachten achter de ontwikkeling van
software

Bij de beslissing tot het gaan ontwikkelen van maatwerksoftware of bij een keuze
voor de toepassing van bepaalde confectiesoftware dient een organisatie rekening
to houden met de wenselijkheid en daaruit voortvloeiend ook de haalbaarheid
van de genoemde principes P1, P2 en P3. Zo'n beslissing staat natuurlijk in een
ruimer krachtenveld. Wij presenteren hier een classificatie van de krachten die
nu een rol spelen bij de ontwikkeling van software (maatwerk zowel als confectie),
en over de evenwichten die tussen deze krachten kunnen bestaan. De groei van
software zien wij als een resultaat van de volgende vier krachten:

K1 Het streven naar functionaliteit.
Dit is steeds de belangrijkste drijfveer achter de groei van software. Voort-
durend worden nieuwe functionaliteiten bedacht en wordt geprobeerd om
software to maken die zulke functionaliteiten realiseert. Er is geen eenvou-
dig to omschrijven grens aan de functionaliteiten die men kan bedenken.
De functionaliteit kan niet los gezien worden van doelstellingen en gebrui-
kers die deze doelstellingen willen bereikeri.

Als neveneffect van het streven naar functionaliteit ontstaat een wijdver-
takt vakgebied dat het ontwerpen en beschrijven van functionaliteit tot
onderwerp heeft.

K2 Het streven naar kwaliteit.
Zodra een functionaliteit is ontworpen en een realisatie daarvan is gegeven
doet zich de vraag voor naar de kwaliteit van die realisatie en daarmee
naar de verbetering van die kwaliteit.
Als neveneffect van het streven naar kwaliteit ontstaat een wijdvertakt
vakgebied dat het karakteriseren en beoordelen van kwaliteit tot onder-
werp heeft.

K3 Het streven naar herbruikbaarheid.
Hoezeer ook een nieuwe functionaliteit om nieuwe software mag vragen,
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men heeft altijd het streven om door een goede modularisering de software
zo to verdelen dat een groot deel ervan problemen oplost die hetzij bekend
zijn of die nog in toekomstige omstandigheden bruikbaar zullen blijken.
In het eerste geval kan men die modulen uit een bestaande voorraad over-
nemen, in het tweede geval loont het die modulen in de voorraad op to
nemen.

Als neveneffect kan men hier noemen het werk aan omgevingen waarin
gerealiseerde functionaliteit beheerd kan worden en studie van modulari-
satie.

K4 Het streven naar interoperabiliteit.
Temidden van de massa van software kan nieuwe software slechts over-
leven wanneer het op verschillende platforms kan draaien en met be-
staande software adequaat kan samenwerken. Om daarvoor to zorgen is
een coordinatie op hoog niveau nodig. Het streven naar bruikbaarheid op
grote schaal vergt interoperabiliteit.

Als neveneffect van het streven naar interoperabiliteit ziet men coalities
van softwareproducenten optreden die gemeenschappelijke standaards af-
spreken om de interoperabiliteit van hun software to garanderen.

9.2.1 Een ordening op de krachten die de softwareontwik-
keling bepalen

De opsomming van de krachten K1-4 op zich geeft in concrete gevallen geen
handgreep voor besluitvorming, bijvoorbeeld over een keuze voor een maat-
werkproject in vergelijking met een keuze voor het gebruik van confectiesoft-
ware. Daarom geven we ook een ordening binnen dit krachtenveld waarmee de
rationaliteit van beslissingen in verband kan worden gebracht. Het is niet zo
dat de principes K1-4 alle dezelfde richting uitwijzen, er is sprake van delicate
evenwichten. We geven een zekere mate van ordening aan met de volgende
regels:

R1 Het primaat van de unieke functionaliteit bij bekende gebruiker en doel-
stelling, de legitimiteit van het aanpassen van het streven naar kwaliteit,
herbruikbaarheid en interoperabiliteit aan de context van het unieke geval.

Deze regel geeft aan dat in de gegeven speciale omstandigheden het streven
naar hergebuik en interoperabiliteit op de achtergrond raakt en dat het
streven naar kwaliteit gespecialiseerd wordt met betrekking tot het unieke
geval in kwestie. De vormgeving van dit primaat ligt besloten in de op
maatwerkgerichte softwareindustrie. De betekenis van het primaat is dat
maatwerk altijd een legitieme optie is, ten koste van herbruikbaarheid en
interoperabiliteit, en eventueel ten koste van het kunnen overnemen van
bekende kwaliteitsconcepten en garanties.

R2 Het primaat van interoperabiliteit zodra er van confectie sprake is, dat wil
zeggen dat functionaliteit, gebruiker en doelstelling niet meer uniek zijn.
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Omdat software vrijwel gratis kan worden gedupliceerd loont het bijzonder
de kosten over verschillende gebruikers to verdelen. Zodra de software als
confectieproduct kan worden opgevat (ophoudt maatwerk to zijn) is de
omvang van de markt en het marktaandeel beslissend voor de kansen van
het product. Interoperabiliteit is een bijzonder voordelig kenmerk in dit
verband. Bij het bouwen van confectiesoftware is kwaliteitsverbetering
een markt vergrotend (maar eveneens kostenverhogend) instrument en
herbruikbaarheid een kosten verlagend element. Beide zijn ondergeschikt
aan interoperabiliteit.

R3 De verschuiving van maatwerk naar confectie. Dit is een dynamisch prin-
cipe dat aangeeft hoe de perceptie van een functionaliteit in de tijd kan
muteren. Wanneer immers een unieke functionaliteit succesvol bleek en
de gebruiker geholpen heeft om zinvolle doelen to bereiken dan zullen ook
andere gebruikers belangstelling krijgen voor deze functionaliteit. Zo kan
een overgang van maatwerk naar confectie ontstaan. Vanzelfsprekend zal
onbevredigende software op dit punt afvallen.

Uit de bovenstaande principes, krachten en ordeningsregels trekken wij een
aantal gevolgen voor de rationaliteit van het introduceren van applicatiesoft-
ware. Wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling en het
daaropvolgende gebruik van maatwerksoftware, dan wel voor de aankoop en het
gebruik van confectiesoftware, moet zorg dragen voor en rekening houden met
een herleiding van systeemgedrag tot menselijk gedrag langs de lijnen van P1,
P2 en P3.

Het legitieme streven naar functionaliteit rechtvaardigt altijd het in aan-
bouw nemen van maatwerksoftware. Men moet echter zien dat een omslagpunt
waarop het gebruik van confectiesoftware economischer is, verrassend snel be-
reikt kan worden met als gevolg een geheel andere, en doorgaans meer stabiele
en doorzichtige, toedeling van verantwoordelijkheden aan mensen. Het begrip
dat de gebruikers van een maatwerksysteem moeten hebben om hun aandeel
van de uit de principes P1, P2 en P3 volgende verantwoordelijkheden to kunnen
dragen zal vermoedelijk een moeilijk to verwerven competentie zijn. Deze kan
in moeilijkheidsgraad de basiscompetentie van het hanteren van het platform
aanzienlijk to boven gaan. Het omschrijven, verwerven en valideren van deze
competentie is een taak van de organisatie die de maatwerksoftware gaat inzet-
ten. In [21] zien we de vaststelling van de acceptatie van de omstandigheid dat
organisatie en klant het werk van een gespecialiseerde programmeur slechts ten
dele kunnen controleren. Deze auteurs gaan niet in op de vraag of de program-
meur de resultaten van eigen werk wel goed kan controleren (wij menen dat dit
evenmin het geval is). De kwaliteit van de overdracht van systeemkennis van
programmeur naar gebruiker is eveneens moeilijk vaststelbaar.

In zijn sectie over ethiek en engineering schrijft Toulmin in [54] dat de in-
genieur altijd nog de optie heeft om zijn of haar functie to verlaten of een taak
to weigeren wanneer die niet volgens de vereiste ethische code kan worden vol-
bracht. Als andere opties zijn er (conform Toulmin) het compromitteren van
het product in de hoop dat het werkt en het vereenvoudigen van de gewenste

,
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functionaliteit. In zoverre is de situatie zelfs eenvoudiger dan die met betrekking
tot onontkoombare problemen van het dagelijks leven. De druk om een software
functionaliteit to realiseren kan echter enorm zijn wanneer grote projecten ervan
afhankelijk worden. De ingenieur die vertrekt wordt opgevolgd door iemand die
direct voor dezelfde vragen komt to staan.

Het is van belang om op to merken dat maatwerksoftware geen confectie
wordt door het productieproces uit to besteden. Bij uitbesteding worden de
ketens van verantwoordelijkheden zelfs complexer. Soms is het eenvoudiger
en goedkoper om een leverend softwarebedrijf op problemen aan to spreken
dan om eigen mensen aansprakelijk to stellen. Dat stelt wel hoge eisen aan de
contractuele basis van een uitbesteed maatwerkproject.

Een gedragsbeschrijving (functionele specificatie) staat centraal in het in-
zicht dat de gebruiker in de werking van de software moet hebben om aan de
principes P1, P2 en P3 to kunnen voldoen: als de gebruiker dat inzicht heeft
dan is alle tot deze gebruiker herleidbaar gedrag van de software ook beoogd
gedrag. Met een verificatie (correctheidsbewijs) kan worden ingezien dat de
implementatie aan de eisen van de gedragsbeschrijving voldoet. Met een functi-
onele verklaring (validatie) kan ingezien worden dat de software op het daardoor
bestuurde systeem de gewenste invloed heeft. De functionele verklaring legt nit
welke rol of functie de software binnen de uiteindelijke toepassing ervan heeft.

Zodra men geen uniek probleem heeft wordt maatwerksoftware minder voor
de hand liggend. Richt men zich op confectie, dan dient men to kiezen voor
confectiesoftware die een hoge mate van interoperabiliteit levert. Alleen zulke
confectie heeft zoveel gebruikers dat de betrouwbaarheid van de software door de
collectieve ervaring van de gebruikers redelijk kan worden gegarandeerd. Binnen
dat kader is een keuze voor software die aan expliciete kwaliteitseisen voldoet
zinvol en tenslotte wordt de prijs mede bepaald door de mate van hergebruik die
de producent heeft weten to realiseren. Vanzelfsprekend is het ook bij software
passend om uiteindelijk naar minimale kosten to streven.

9.2.2 Platformgericht programmeren
Maatwerkprojecten volgen veelal de in de software-engineering bekende gefa-
seerde en probleemgerichte werkwijze. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze
probleemgerichte werkwijze een grote kans heeft niet precies het juiste probleem
op to lossen en dat ook een gevonden oplossing inflexibel en slecht gestructu-
reerd kan blijken. Ons bovenstaand betoog leidt eveneens tot de vaststelling
dat maatwerk problemen kan veroorzaken die men met het gebruik van confec-
tie vermijdt.

Voor de programmatuur als vakgebied is dan ook een platformgerichte aan-
pak, waarbij in eerste instantie uitsluitend op generieke componenten met aan-
zienlijke toepassingsgebied wordt gemikt, bijzonder aantrekkelijk. Deze gene-
rieke componenten worden gefaseerd en na selectie opgenomen in het platform.
Deze onderdelen moeten vervolgens met flexibele hoog niveau talen en `case
tools' tot applicaties worden gecombineerd. Platformgericht, of preciezer Plat-
formuitbreidinggericht programmeren is een zinvolle optie voor de softwarepro-
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ducent die de inherente problemen van maatwerk wil vermijden.

De herbruikbaarheidsparadox

Streven naar herbruikbare componenten die algemeen met het platform ter be-
schikking staan in combinatie met het via hoog niveau talen op flexibele wijze
samenstellen van applicaties levert de paradoxale situatie op dat men de talen
van het hoogste niveau gebruikt voor de minst herbruikbare delen van het sys-
teem, namelijk het topniveau waar de applicatie aan de praktische situatie moet
worden aangepast. Op topniveau streeft men naar functionaliteit en daarvoor
is flexibiliteit noodzakelijk. Conform regel R1 wint dit streven het nu van het
streven naar herbruikbaarheid.



Hoofdstuk 10

Acht software-engineering-
paradoxen

Hieronder worden acht aspecten geformuleerd die, mogelijk overdreven, ver-
schillen aangeven tussen relevante kwesties bij software-engineeringprojecten en
engineeringprojecten in andere disciplines. Op basis van deze verschillen conclu-
deren wij dat de veelgehoorde verzuchting dat de software-engineering eindelijk
eens een volwassen engineeringdiscipline zou moeten worden dan ook van weinig
realiteitszin getuigtl. Het omgekeerde gebeurt daarentegen. Andere disciplines
krijgen steeds meer met software to maken en importeren daarmee (met ver-
traging) de problematiek van de software-engineering. Zo gezien kan men ook
menen dat de software-engineering juist tamelijk volwassen is (en ook uitermate
invloedrijk) en dat het tijd wordt voor andere disciplines om de complexiteiten
die de software-engineer teisteren ook tot de eigen verantwoordelijkheden to
rekenen.

Wij menen dat er betreffende software-engineering inderdaad sprake is van
specifieke omstandigheden. We zullen een aantal opvallende verschillen op-
merken tussen klassieke engineering en de omstandigheden binnen de software-
engineering. Deze verschillen zijn zo sterk dat de opvatting van software con-
structie als `gewone engineering' een paradoxaal karakter krijgt.

De verschillen worden geformuleerd in de vorm van `software-engineering-
paradoxen'. Vanzelfsprekend is van geen paradox sprake wanneer men zonder
binding aan enige eerdere connotatie een nieuwe betekenis van de frase 'software-
engineering' kan en wil vaststellen.

De eerste drie paradoxen hebben direct betekenis voor de werkwijze van de
software-engineer. De andere paradoxen betreffen de aard van de gemaakte
producten.

1In [30] en [2] treft men twijfel aan over de merites van het vergelijken van software-
engineering met andere engineeringdisciplines.
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De paradoxen hebben de volgende namen met compacte weergave van de kern:

De competentieparadox:
projectuniciteit als consequentie van professionaliteit.

De operationele paradox:
vaardigheid als teken van zwakte.

De ervaringsparadox:
ervaring helpt niet.

De specificatieparadox:
specificaties zijn geen randvoorwaarden.

De testparadox:
er bestaat geen extreme test voor correctheid.

De kwaliteitsparadox:
kwaliteit telt niet.

De replicatieparadox:
wel inter-product replicatie, geen intra-product replicatie.

De esthetische paradox:
mooie code telt niet.

10.1 De competentieparadox
Allereerst is de uniciteit van software-engineeringprojecten groot in vergelijking
met de meeste andere engineeringprojecten. Dit heeft ermee to maken dat
een project dat bestaat in de vervaardiging van een replica van een bestaand
softwareproduct nauwelijks problemen oproept. En voor zover het problemen
oproept doet deze activiteit een beroep op competenties die juist afwijken van
die van de projectmanager of softwareontwerper. Dit in grote afwijking met
de civiele bouw waar de productie van een replica zelfs bijzonder moeilijk tot
onmogelijk kan zijn indien men de wijze van constructie van het to repliceren
gebouw niet volledig kent.

Door softwareproducten to parametriseren trachten de meeste producenten
voorts het toepassingsgebied van mogelijke replica's sterk uit to breiden. Het
gevolg is dat een softwareontwikkelingsproject dat geen replica's kan gebruiken
kennelijk iets nieuws moet maken. De risico's en problemen die daarbij optreden
zijn van to voren niet bekend. In ieder geval blijkt dat de verschillen met de
van oudsher gebruikelijke vormen van engineering direct zichtbaar worden bij
inspectie van de status van replica's. De constructie van een perfecte (en dus
werkende) replica van de familie van voertuigen die de astronauten op de maan
brachten vergt vrijwel dezelfde constructieve kennis en vaardigheid als de initiele
productie destijds vergde. Zo niet in casu software.
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De consequentie is deze: de software-engineer staat steeds weer voor een
nieuwe taak. In die nieuwe taak is de mate waarin de bestaande expertise kan
worden ingezet op voorhand niet bekend. Wanneer de software-engineer niet
voor een nieuwe taak staat en dus voornemens is iets to doen dat al veel vaker
is gedaan, dan is er tekort aan hergebruik, competentie tot hergebruik of aan de
generieke capaciteiten van bestaande oplossingen; ieder geval is er een gebrek
aan professionaliteit. We zien hier een paradox. De volmaakt professionele
software-engineer hergebruikt alles wat al bestaat in de mate waarin dat zinvol
en toegankelijk is en besteedt de tijd verder aan nieuw terrein.

Over het hoe en wat van de probleemoplossing op dat nieuwe terrein is ech-
ter niet veel bekend. We noemen dit de competentieparadox, hoe competenter
men als software-engineer is hoe minder emplooi men heeft voor de beheersing
van standaardoplossingen en technieken. De consequentie voor projectmanage-
ment is dat bet onmogelijk is om zich tevreden to stellen met het bereiken van
werkwijzen, technieken en ontwerpen die al bekend zijn. Het volledig adequaat
uitvoeren van zo'n pakket aan competenties, bijvoorbeeld kenmerkend voor de
gewenste gang van zaken in een normaal ziekenhuis, schiet het doel volstrekt
voorbij vanwege het onvoldoende hergebruiken van ontwerpen, implementaties,
tests et cetera.

Wanneer men zich de programmeur voorstelt die een uniek project moet
gaan uitvoeren dan is zelfs in die situatie de rol van competentie ongebruikelijk.
Het begrip voor de problematiek ontstaat juist door en na de uitvoering van het
project. Tijdens het werk kan een zodanige wijziging van perspectief optreden
dat van de fasering waarin eerst een competentie wordt opgebouwd die daarna
tot uitdrukking wordt gebracht geen sprake meer is.

10.2 De operationele paradox
De operationele paradox kwalificeert operationele vaardigheden als kenmerk van
tekortschietende automatisering. Dit vergt nadere toelichting. Naast de snelle
verspreiding van de producten bestaat er een even rigoreuze automatisering
van de activiteiten van de programmeur. In engineering is niet alleen sprake
van producten maar ook van routines. Onder een routine verstaan we hier een
gespecialiseerd patroon van handelingen die in zekere context een voorspelbare
transformatie bewerkstelligen (een programme voor een mens). Ook routines
kan men repliceren, of om precies to zijn mensen kunnen de processor zijn voor de
expressie van een routine. De expressie van de routine brengt de functionaliteit
ervan naar buiten. Die functionaliteit heet ook een dienst. De expressie van de
routine door de menselijke processor is daarmee het verlenen van een dienst.

In dit beeld lijkt het alsof de diensten altijd maar worden gerepliceerd. De
dienstverlening kent vele disciplines waarin de diensten de vorm van een routine
hebben en replicatie van de diensten de basis is van het werk. Veelal ligt het
probleem in het robuust omgaan met onvoorziene of onvoorzienbare wisselingen
in de context van de routine. In de programmatuur is echter weinig blijvende
emplooi voor een op routine gebaseerde door mensen uit to voeren dienst. Zo-
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dra de dienst duidelijk omschreven kan worden ontstaat tevens de ambitie om
deze to automatiseren. We noemen dit de operationele paradox: elke duidelijk
omschreven vaardigheid wordt een teken van onvermogen tot automatisering in
de eigen branche.

De consequentie is dat inzake de verrichte taken de programmeur nauwelijks
in staat zal zijn om de eigen competentie to baseren op het vermogen een op rou-
tine gebaseerde dienst to verlenen. Niettegenstaande de systematische ambitie
tot automatisering van de eigen werkzaamheden zijn veel programmeerprojecten
zo uitzonderlijk droog en saai dat elke buitenstaander er een weinig creatieve
herhaling van steeds dezelfde dienst in zal menen to herkennen. Alleen door
consequent volgehouden methodische vernieuwing valt dat to vermijden. Voor
de manager betekent dit dat het rustig gebruik maken van bekende en tot dus-
verre bevredigende methoden op zichzelf al een teken van zwakte is. Dit teken
van zwakte zal in de industrie niet altijd zo worden opgevat omdat het samen
kan gaan met het bereiken van een hoge voorspelbaarheid van projectduur en
kwaliteit, maar zulks wel ten koste van een to weinig creatief en to weinig geau-
tomatiseerd en daardoor to duur proces.

Het Capability Maturity Model (CMM) van [34] geeft sterke redenen om
de routines die bij de softwareconstructie optreden zo duidelijk mogelijk onder
woorden to brengen. In de hogere levels speelt het automatiseren van deze rou-
tines een belangrijke rol. CMM spreekt dan van optimizing software processen.

10.3 De ervaringsparadox
Het leren door ervaring wordt in de software ernstig beperkt door de goedkope
distributie van succesvolle producten, en door de automatisering van bestaande
competenties. Zelfs in de fotografie (portretfotografie) is meer ruimte voor de
replicatie van een gespecialiseerde routine. De routine van het maken van een
foto kan steeds weer door een vakman of vakvrouw uitgevoerd worden. De con-
sequentie van deze observaties is dat er weinig continuYteit bestaat in de voor
softwareontwikkelingsprojecten noodzakelijke vaardigheden. Bij grote bedrijven
ziet men nauwelijks een tendens om gespecialiseerd opgeleide software-engineers
in dienst to nemen, dat lijkt hiermee in overeenstemming to zijn. Bij het man-
agement van projecten is daarom het vooraf in kaart brengen, eventueel maken
(door opleiding) en ter beschikking stellen van de benodigde competenties en
routines een belangrijke zaak. Na een project kunnen deze competenties weer
worden afgeschreven. Een verdere consequentie van de voortdurende verschui-
ving van doelen, methoden en technieken is dat de kwaliteitscontrole steeds
opnieuw moet worden doordacht. We kunnen slechts constateren dat er aan-
zienlijk minder gelegenheid is in de softwarebranche voor het ontwikkelen van
een stabiele methodiek, ondersteund door stabiel projectmanagement, dan in
andere engineeringdisciplines. Dit is de ervaringsparadox: in het programme-
ren is het erg moeilijk om uit ervaring kracht to putten. De ervaringsparadox
is een combinatie van de eerdere twee paradoxen. De ervaringsparadox geldt
evenzeer voor de programmeur als voor de manager. Voor de manager komt er
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echter nog bij dat zijn/haar eventuele vroegere ervaring als programmeur zeer
snel veroudert.

10.4 De specificatieparadox
In de meeste engineeringdisciplines wordt bij de specificatie van een product
gedacht aan informatie over randvoorwaarden en parameters die voor gebruik
noodzakelijk is. Bijvoorbeeld, een auto specificeert men in zaken als motorver-
mogen, brandstoftype, bandenspanning, kofferbakinhoud. Zou men vanuit de
softwarementaliteit over de specificatie van de auto nadenken dan zou de auto
als abstract mechanisme worden vastgelegd en zou structuur, doel, functie en
interface via deze abstractie volledig moeten worden uitgelegd. Bij de auto kan
men er, zoals bij zoveel artefacten, van uit gaan dat een basisintuYtie over juist
deze aspecten algemeen aanwezig is'. Een specificatie in de software geeft in
veel mindere mate aanwijzingen voor bet gebruik van de software in de praktijk
dan men bij andere artefacten gewend is.

Het onderscheid tussen oordeelkundig en onoordeelkundig gebruik dat bij
veel artefacten ten nauwste samenhangt met bet dragen van de verantwoorde-
lijkheid voor een goede gang van zaken neemt mede vanwege deze verschijnselen
bij software vaak een andere vorm aan. Bij software kan bet voorkomen dat en-
thousiasme, ijver en handigheid de plaats innemen van verantwoordingdragende
oordeelkundige omgang met de materie.

10.5 De testparadox
Wie een harttransplantatie heeft verricht kan twee weken na de operatie de
betreffende patient een marathon laten lopen. Neem aan dat de patient de
marathon wint, ver onder de twee uur, en dat zonder zichtbare sporen van ver-
moeidheid. Dan is de verwachting gerechtvaardigd dat de patient enkele dagen
later een kwartier gewoon kan lopen. De marathon test is zo `zwaar' dat deze
de andere test volledig in de schaduw stelt. In de meeste engineeringdiscipli-
nes, niet alleen de medische, zijn testen doorgaans prestatietesten (testen van
belastbaarheid). Bij een brug meet men of deze een aanzienlijke belasting een
langdurige tijd kan verdragen. De gedachte dat een brug zeker 7.500 auto's per
etmaal kan verwerken, leidt tot de aanname dat de brug dus ook 372 auto's
per etmaal kan verwerken. De mogelijkheid dat de brug met alle aantallen on-
der de 7.500 uit de voeten kan mits ongelijk 372 speelt geen serieuze rol in bet
prestatiegericht testen. Bij een auto test men het gedrag onder steeds ernstiger
botsingen. De mogelijkheid dat botsingen met 43 tot 45 km/uur een speciaal
(zeer groot) risico inhouden, dat met de lichte gevolgen van een botsing bij 50,
60 of 70 km/uur niet vergelijkbaar is, valt buiten bet gedachtengoed van het

2Met de frase `fenomenologische zwakte' kan worden aangeduid dat de software als `fe-
nomeen' moeilijk waar to nemen is. Software heeft vele onderdelen en eigenschappen maar
integratie tot een fenomenologisch totaal is niet eenvoudig. Zo'n totaal wordt in andere disci-
plines vaak als kapstok voor het begrip van de relevante artefacten gebruikt.
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testen op stressbestendigheid, belastbaarheid en prestatie. Prestatietesten zijn
altijd gebaseerd op een ordeningsprincipe. Ook voor software zijn prestatietests
uitstekend uit to voeren en de werkwijzen passen in de beste engineeringtradi-
ties.

Maar bij software speelt een ander probleem: correctheid. Wanneer de klas-
sieke engineering een correctheidsprobleem tegenkomt waar vereenvoudigende
en zekerheid scheppende ordeningen niet to vinden zijn dan neemt men de toe-
vlucht tot de zogenaamde risico-analyse. Die risico-analyse is echter een veel
moeilijker thema dan de belastbaarheidstest. Wat is de kans dat bij noodweer
twee vliegtuigen boven een luchthaven met elkaar in botsing komen? Hoe moet
die bepaald worden? De testparadox is nu dat bij software het grootste deel
van de tests correctheid en niet prestatie betreft en daarom samenhangt met
wat bij de engineering niet testen maar risico-analyse zou heten. Terwijl de
prestatietests relatief gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden en ook eenvoudig
geautomatiseerd kunnen worden is de risico-analyse ten behoeve van correctheid
een groot probleem. Software kan er voor zorgen dat een ABS in een auto bij
exact 25.41 km/uur niet goed functioneert. Dit merkwaardige maar ook bij-
zonder ongewenste fenomeen kan men via een veldtest in de auto vrijwel niet
boven water krijgen. Aannemende dat er een digitale snelheidsmeter is zou men
zodanig moeten rijden dat alle snelheidsmeterstanden worden bereikt. Dit is
prohibitief tijdrovend.

Het feit dat ook op correctheidsbevestiging gerichte werkzaamheden onder
de categorie test vallen is bezwaarlijk. Het zou duidelijker zijn wanneer zulke
tests als onderdeel van de activiteit risico-analyse zouden worden uitgevoerd.
Volstrekt heldere en klassieke tests kan men ontwerpen en uitvoeren met het
oog op prestatie (belastbaarheid) in omstandigheden waar ordeningspricipes
kunnen worden voorondersteld die een test betekenis geven voor een geheel
scala van mogelijk andere testwaarden. (Deze generieke betekenis van een test
is natuurlijk alleen geldig onder de aanname van correctheid.)

Voor de manager van softwareprojecten betekent dit dat er meestal sprake
is van een uitgebreide onder de aanduiding `testen' geafficheerde risico-analyse.
Voor deze risico-analyse zijn de heuristieken die de klassieke engineeringdisci-
plines bieden niet in alle opzichte voldoende. Een groot verschil met andere
engineeringdisciplines is dat in de software een volledig dekkende risico-analyse
(leidende tot een correctheidsbewijs) vaak wel haalbaar is maar vreemd genoeg
om twee redenen niet wordt uitgevoerd: to duur en de competenties van ont-
wikkelteam en management overstijgend. Dit leidt tot de volgende paradox.

10.6 De kwaliteitsparadox
De kwaliteitsparadox betreft het verschijnsel dat de toepassing van methoden
en technieken die tot een uitputtende risico-analyse en daarmee tot een risico-
uitsluiting zouden kunnen leiden doorgaans niet mogen worden toegepast om-
dat `het niet nodig is. Wat men dan doet is een risico-analyse van de mogelijke
consequenties van fouten maken. De in andere engineeringdisciplines niet ver
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gezochte opvatting dat men eenvoudig niet met producten met bekende ont-
werpfouten moet werken leeft in de softwareindustrie ogenschijnlijk in mindere
mate.

De kwaliteitsparadox is dat het nastreven van een erkend goed en inzich-
telijk correct ontwerp in strijd geacht wordt to zijn met het zinvol bedrijfsma-
tig handelen. Dit schept een ongebruikelijke afhankelijkheid van de software-
engineeringdiscipline van buiten de software gelegen bedrijfsmatige doelen.

Vanuit de programmeur is de paradox dat correctheid en kwaliteit voor de
gebruiker minder weegt dan de programmeur zou verwachten en zou wensen.

10.7 De replicatieparadox
Iteratie heet een gedragsmatige herhaling van een samenstel van functionalitei-
ten. Iteratie komt in gewoon industrieel ontwerp vaak voor. De auto die bij
herhaling start, draait en stilstaat omvat een iteratie. De besturing van die
iteratie is vaak een zaak van programmatuur. Iteratie treedt op in de expres-
sie van een programma, in het programma zelf wordt het als structuurkenmerk
vormgegeven door een herhalingsopdracht. Binnen een product is in de klassieke
engineeringtraditie veelvuldig sprake van replicatie (het meermalig voorkomen
van replica's van een onderdeel). We noemen gestandaardiseerde ramen in een
huis, gestandaardiseerde stoelen in een vliegtuig, gestandaardiseerde motoren in
auto's. Replicatie is een teken van doordachte engineering. Replicatie binnen
software heet duplicatie. En in die vorm is het in software juist ongewenst.

De replicatieparadox geeft aan dat de in de mechanische engineering zo ge-
wenste replicatie binnen een product (intra-product replicatie) in de software
juist als ongewenst verschijnsel onder de naam duplicatie optreedt. Het ver-
mijden van duplicaties bereikt men in de software constructie door een goede
toepassing van modularisering en parametrisering.

De replicatieparadox is een statische en op het product gerichte variant van
de competentieparadox. Bij de replicatieparadox is de beperking van blikveld
tot een product vitaal. Van dat ene product kunnen wel opvallend veel replica's
bestaan (inter-product replicatie).

10.8 De esthetische paradox
Waar in veel engineeringdisciplines voor de producten van de discipline grote
esthetische waardering kan bestaan ongeacht deficiente functionaliteit (de ka-
thedraal van Gaudi in Barcelona), leidt bij software vrijwel uitsluitend een suc-
cesvolle functionaliteit tot appreciatie. Hoewel de programmatuur als discipline
interne esthetische normen tot grote hoogte cultiveert is de zichtbaarheid van
deze vorm van kwaliteit naar buiten zeer gering.

We kunnen dit ook anders zien: binnen software is er bijzonder weinig moge-
lijkheid om naast de nagestreefde functionaliteit andere esthetische nevendoelen
to hebben en daarmee de aandacht to trekken. De mogelijkheid dat deze neven-



118

doelen winnen is niet hypothetisch. Te noemen vallen de watervliegtuigen van
Howard Hughes, fraai uitgedoste cavalerie, de opzet van de Bijlmermeer. Ter-
wijl de functionaliteit gering of althans niet volstrekt bevredigt is de waardering
toch hoog.

Sterk doorgezette accenten op een speciale visie op functionaliteit kunnen in
andere disciplines ook tot esthetische kwaliteit leiden op een wijze die in de soft-
ware moeilijk denkbaar is (Bauhaus, de Concorde, middeleeuwse kathedralen,
de piramiden).



Hoofdstuk 11

Softwarearchitectuur

11.1 Terminologie
Softwarearchitectuur staat zeer in de belangstelling. Als oorzaak daarvoor valt
aan to wijzen dat veel software-eigenaren en -gebruikers na jaren van opbouw
van systemen tegen een onoverzichtelijk totaal aankijken. Dit totaal vertoont
problemen die niet toe to schrijven vallen aan het gebruik van onverstandige
programmaconstructies (onvoldoende gestructureerd programmeren) of aan de
afwezigheid van data-abstractie (onvoldoende modularisatie). De problemen
vertonen zich bijvoorbeeld door onaanvaardbaar hoge kosten bij verplaatsing
naar een ander platform, bij complicaties met onderhoud en aanpassing aan op
zichzelf redelijke en ogenschijnlijk vooraf ingecalculeerde wensen, bij de diagnos-
tiek van prestatieproblemen en bij het opleiden van nieuwe gebruikers en nieuw
onderhoudspersoneel. Deze problemen nemen vaak de kwalitatieve gedaante
aan van een meer of minder sterk gevoel van onvrede bij eigenaren, beheerders
en gebruikers over `hoe het geheel in elkaar zit'.

Een andere reden om architectuur in dit verband van belang to vinden is dat
er steeds meer sprake is van omvangrijke softwarepakketten die voorafgaand aan
gebruik op maat moeten worden geconfigureerd en geYnstalleerd. Die activiteit
valt intellectueel het beste to ondersteunen vanuit het begrippenkader van de
architectuur.

Om de notie van computerarchitectuur to bespreken is een kort overzicht
van de terminologie rond het begrip architectuur noodzakelijk.

Terminologie voor ruimtelijke en materiele structuren

Voor de opbouw van een door mensen gemaakt stoffelijk geheel (artefact) han-
teert men frequent de term architectuur, we noemen: de architectuur van een
gebouw, een stadsdeel, een woninginrichting, tuin of landschap. De frase ar-
chitectuur heeft als gebruikelijke default de architectuur van een gebouw of
complex van gebouwen. Een architect houdt zich bezig met het ontwerp van
zulke architectuur. Voor stoffelijke zaken waarvan de werking dominant is boven
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de vorm wordt niet van architectuur gesproken maar van ontwerp. Men moet
hier iets preciezer zijn. Wanneer de notie ontwerp wordt gehanteerd daar waar
van architectuur niet wordt gesproken betreft het meestal een totaal dat zich
nauwelijks voor uitbreiding leent. Dus architectuur betreft vaak een ontwerp
van een structuur met een op afspraak berustende demarcatie. Een vliegtuig
heeft duidelijk een intrinsiek bepaalde demarcatie en daarom wel een ontwerp
maar geen architectuur.

Voor niet-stoffelijke zaken met op afspraak berustende demarcatie, zoals
bedrijven en bestuurstructuren hanteert men de tertnen organisatie, opbouw,
structuur en inrichting. Van structuur (of opbouw) spreekt men ook wanner
de menselijke hand in de totstandkoming van een systeem afwezig was (de struc-
tuur van een cel) of wanneer deze impliciet was (de structuur van bet wegen-
netwerk) dan wel onbegrepen is (de structuur van een natuurlijke taal), ook
productieprocessen hebben een structuur in plaats van een architectuur. De op-
bouw van een boek wordt niet met architectuur aangeduid, vermoedelijk omdat
men het boek als een toevallige representant van de erin bevatte niet-materiele
inhoud opvat. De term architectuur impliceert de aanwezigheid van een zekere
boven de minimaal denkbare kunstmatige invulling van een ruimte uitgaande
complexiteit.

Terminologie voor tijdsvolgordelijke structures

De opbouw van een structuur met op afspraak berustende demarcaties in de
vorm van achtereenvolgende gebeurtenissen in de tijd heet een historie wanneer
alle acties in het verleden liggen, en heet een proces wanneer sommige acties
nog in de toekomst liggen en wanneer deze acties bovendien een hoge mate
van voorspelbaarheid hebben, zoniet voorspelbaarheid dan toch een duidelijke
statistiek. Een structuur in de tijd heet altijd een proces wanneer stoffelijke
omzettingen een belangrijke rol spelen. De term proces wordt ook gehanteerd
wanner communicatie en interactie optreden vanuit een verloop van gebeurte-
nissen dat geen stoffelijke omzettingen van belang voortbrengt. Wanneer niet
van communicatie en interactie, noch van stoffelijke omzettingen sprake is en
wanneer bovendien sprake is van intrinsieke demarcatie dan wordt vaak ge-
sproken van een berekening (wanneer een resultaat wordt bereikt) en van een
uitvoering (wanneer er niet sprake is van een eindresultaat) soms ook van een
optreden of een voorstelling.

Een reeks van uitvoeringen heeft meestal een domeinspecifieke benaming,
we noemen: concert, theaterweek, Holland Festival, conferentie, cursus. In
meer abstracte zin wordt hier gesproken van programmering, maar wanneer
een uitvoering verplaatsing van materiele objecten beoogt, dan spreekt men
op abstracter niveau van logistiek. De beschrijving van een berekening of een
uitvoering of reeks uitvoeringen heet een programma (gefaseerde reeks van stap-
pen, activiteiten en bewerkingen), een rooster (een regelmatig programma met
herhalingen), een dienstregeling (idem maar met gebruikmaking van zwaar ma-
terieel), een compositie of partituur (gebruikelijk in de muziek) of een schema
(in veel gevallen waar grafische hulpmiddelen bij de beschrijving warden toege-
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past). Wanneer de berekening in beginsel door een mens kan worden uitgevoerd
heet de beschrijving ervan een algoritmel, wanneer de beschrijving bovendien
zonder noemenswaardige menselijke tussenkomst door een computer kan wor-
den uitgevoerd spreekt men van een computerprogramma. Wanneer verwarring
onwaarschijnlijk is wordt computerprogramma afgekort tot programma. Alge-
meen is computerprogramma de default betekenis voor programma.

11.2 Kader en rationale van
softwarearchitectuur

Bij softwaresystemen is niet altijd van een vooraf doordachte opbouw (structuur,
inrichting) sprake. Door het uitvoeren van `reverse architecting' komt men tot
een beschrijving van een structuur van een systeem dat de architectuur had
kunnen zijn wanneer men die notie zo expliciet had willen hanteren. Heeft
een softwaresysteem wel een vooraf doordachte opbouw dan spreekt men zeker
van een architectuur. Deze architectuur betreft het systeem en met name een
beschrijving vanuit een statisch perspectief, dus niet de werking ervan, noch een
beschrijving van de werking. Daarvoor wordt soms de term executiearchitectuur
gehanteerd.

We kunnen de software opvatten als stoffelijk, want geplaatst op een dra-
ger, zie ook Hoofdstuk 6. Inderdaad hebben de meeste softwarearchitecturen op
conventie berustende demarcaties. Het is redelijk om to menen dat de volledige
software van een `embedded system' een ontwerp heeft maar geen architectuur.
De architectuur betreft dan de beschrijving van de gemeenschappelijke ken-
merken van de software voor een familie van artefacten waarvan het genoemde
`embedded system' deel uitmaakt. Op deze wijze kan men de architectuur als
een omvattend kader of rationale opvatten voor de gegeven software.

Softwarecompositie als lichte vorm van architectuur

Als alternatief voor softwarearchitectuur zou ook softwarecompositie kunnen
worden gehanteerd omdat deze term zowel bij de volstrekt statische beeldende
kunsten als bij de volstrekt dynamische muziek wordt gebruikt. Softwarecom-
ponist als alternatief voor softwarearchitect (of gewoon programmeur) is mis-
schien wat veel van het goede maar het is wel denkbaar2. Aantrekkelijk van
de term softwarecompositie is dat het qua `spirit' en werkstijl de lading redelijk
dekt, dit gedacht vanuit de connotatie met de muzikale compositie. Terwijl de
connotatie van de schilderkunst juist een evenwicht tussen globale opzet en uit-
werking in detail suggereert die hier ook passend is omdat het programmeren
de gedetailleerde uitwerking van een softwarecompositie is. Het valt nu op dat
softwarecompositie tot een intrinsiek totaal leidt, evenals programmeren, ter-
wijl softwarearchitectuur juist ook de aspecten van demarcatie, aanpassing en

1 Soms ook procedure of methode.
2Merk op dat nu de notie `reverse composing' ontstaat en dat deze niet noodzakelijk sa-

menvalt met decompositie).



122

inpassing betreft. We zouden kunnen zeggen dat de architectuur een rationale
en een kader of dieptestructuur geeft aan de compositie.

Programmatuur duidt de vormgeving van software in detail aan. De pro-
grammatuur is de software zou men kunnen zeggen. Programmeren is het feite-
lijk construeren van de software tot in het kleinste detail waarop men invloed kan
hebben. Een programmeur heeft meestal een compositie in gedachten waarin
het to maken programma zal zijn opgenomen. Deze compositie op haar beurt
heeft een architectuur als rationale en als omvattend kader. In plaats van pro-
grammeur is ook de term softwareauteur een goede mogelijkheid. Dit werd reeds
eerder gesuggereerd (Paragraaf 7.1.3).

11.2.1 Definitie van softwarearchitectuur
Voor de praktijk is een preciezere omschrijving van softwarearchitectuur nodig
dan hierboven gegeven. Wij zien bewust of van de invoering van een compacte
memoriseerbare definitie. Zulke definities lijken productief maar leiden in de
praktijk altijd tot terminologische ramificaties. Hier is sprake van een principieel
complexe definitie waarnaar men desgewenst kan verwijzen3.

Het complexe aspect van de definitie van architectuur is gelegen in het
schema van vier aspecten waaraan iedere definitie van architectuur recht moet
doen.

Eerst wordt het algemene schema voor een definitie van architectuur van een
willekeurige klasse van artefacten gegeven. Softwarearchitectuur is, de instantie
voor de klasse van softwareartefacten4.

Definitie 11.2.1. Architectuur, algemeen schema. De complexe structuur van
de definitie van architectuur moet recht doen aan het feit dat ieder gebruik van
het woord architectuur ten minste vier aspecten heeft. De complexe structuur
bepaalt zelf een schema dat bij elke concrete invulling nader uitgewerkt moet
worden. De vier to onderscheiden aspecten5 zijn:

als artefactclassificatie;

als entiteit, zijnde een artefactbeschrijving, deze beschrijving abstraheert
en is tevens structuurbehoudend;

als productieve activiteits, leidende tot een entiteit in bovengenoemde zin;

3Bijvoorbeeld met de zinswending: "voor de definitie van de notie softwarearchitectuur
verwijzen wij naar...".

AMerk op dat softwareartefacten geclassificeerd kunnen worden onder de vier klassen van
software die onderscheiden werden in Hoofdstuk 5. Echter, impliciete software die niet tevens
expliciet is, is duidelijk geen artefact (en is vanzelfsprekend ook geen softwareartefact) en heeft
daarom geen architectuur.

5Alle aspecten komen voor in de volgende tekst: systeem S krijgt een modulaire architec-
tuur; tijdens de architectuur van het systeem is softwarearchitect A verantwoordelijk voor de
architectuur CA van component C. De door A voorgestelde architectuur wordt in verschil-
lende stadia van ontwikkeling door A voorgelegd aan de toekomstige eigenaar E. Uitgaande
van CA ontwerpt en bouwt programmeur P component C.

61n het Engels eventueel aan to duiden met `architecting'.

.
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als fase in een ontwikkelingsproces van een artefact, de fase waarin de in
het vorige punt genoemde productieve activiteit plaatsvindt.

Definitie 11.2.2. Softwarearchitectuur. Voor een definitie van softwarearchi-
tectuur is een concrete invulling van dit algemene schema noodzakelijk.

De artefactclassificatie kan worden gegeven in de lijn van Hoofdstuk 5.

De entiteit wordt in de software aangeduid als architectuurbeschrijving.
Meestal is sprake van een familie van documenten die verschillende aspec-
ten betreffen.

De productieve activiteit wordt vaak met `het ontwerpen van software'
aangeduid. Met then verstande dat de nadruk ligt op het ontwerp van de
structuur.

De architectuurfase in het ontwikkelingsproces wordt meestal aangeduid
met ontwerpfase.

We lichten bovenstaande definitie hieronder verder toe. Met artefactclassifi-
catie duiden we abstracte kenmerken en indelingen aan waarin een artefact kan
worden ondergebracht. Bijvoorbeeld, een softwarearchitectuur is een netwerk
of is hierarchisch, is een modulaire compositie of is homogeen en geparametri-
seerd. Een artefactbeschrijving geeft overzichtsinformatie van de structuur van
een artefact. De artefactbeschrijving kan zelf als een entiteit worden opgevat en
deze entiteit laat verschillende maten van abstractie toe. In het geval van soft-
warearchitectuur is deze entiteit `de architectuur' die initieel, hypothetisch of
impliciet kan zijn. Softwarearchitectuur as entiteitsbeschrijving opgevat betreft
documenten met structuurinformatie over die software. Deze stuktuurinforma-
tie zelf is de architectuur, maar kan als zodanig niet los gezien worden van een
fysieke drager. Wanneer de software nog niet gerealiseerd is of vanuit die do-
cumenten gerealiseerd werd spreekt men ook over een ontwerp. Als activiteit
duidt architectuur op het maken van architectuurbeschrijvingen die een rol spe-
len bij het hanteren van een klasse van artefacten. De activiteit produceert (en
muteert) entiteiten. Wanneer het beschrijvingen vooraf betreft dan is hierbij
ook inbegrepen het nemen van beslissingen, maken van keuzen en het in kaart
brengen van een ruimte aan mogelijkheden waarbinnen de gewenste entiteit ge-
zocht of gevonden zal of kan worden. Met de architectuurfase wordt de periode
aangeduid waarin de architectuur van een to bouwen of aan to passen systeem
wordt vastgesteld.

11.3 Capabilities van de softwarearchitect
In een context waarin softwarearchitectuur een belangrijke rol gaat spelen zal
de noodzaak bestaan personen aan to wijzen die zich met softwarearchitectuur
gaan bezig houden. Om als zodanig to kunnen functioneren zijn nader to bepa-
len kwalificaties vereist. Deze kwalificaties zijn geen doel op zich maar dienen



124

to garanderen dat individu of team over relevante capabilities? beschikt. Deze
capabilities' (of althans de expressie van die capabilities gedurende de uitvoe-
ring van een project) moeten nader worden geformuleerd. Wij gaan van de
praktijksituatie nit waar de behoefte aan softwarearchitecten zich voordoet in
de omstandigheid dat al een groot volume aan software is geaccumuleerd en de
softwarearchitect niet als nieuwe benaming voor de systeemanalist wordt op-
gevat. Langs deze lijnen denkend ontstaan de volgende vier capabilityklassen
van de softwarearchitect: source capabilities to onderscheiden in analytisch en
synthetisch; en service capabilities, to onderscheiden in open en gesloten.

11.3.1 `Source capabilities'
`Source capabilities' betreffen bet vermogen om een activiteit uit to voeren die
als zelfstandige taak kan worden opgevat. Zo'n taak staat ten dienste van een
of meer `service capabilities'. Een `source capability' omvat bet toepassen van
specialistische technieken en vaardigheden voor welomschreven doelen en om-
standigheden. Er worden twee typen van `source capabilities' onderscheiden:
analytische en synthetische `source capabilities'.

De analytische `source capabilities' leveren informatie over bestaande artefacten
en omstandigheden. Als voorbeeld kunnen worden genoemd:

de conformantietest,

`performance benchmarking',

`reverse architecting',

`dataflow'-analyse,

impactanalyse voor een systeemrenovatie,

het beoordelen of een systeem `deadlock'-vrij is.

De synthetische `source capabilities' omvatten evenals de analytische de toe-
passing van specifieke methoden, technieken en vaardigheden. De doelstelling
van de synthetische `source capabilities' is de constructie van e@n nieuw ob-
ject (of familie van objecten) uitgaande van bestaande omstandigheden. Als
voorbeeld noemen we:

7Een capability is een vaardigheid. We gebruiken geen aanhalingstekens omdat er in het
Nederlandse taalgebied, gezien het gebruik van de term capability door organisatiedeskun-
digen, kennelijk behoefte is aan een alternatief voor `vaardigheid'. Op dezelfde wijze wordt
service gebuikt. Merk op dat service hier `dienst' betekent en niet de elders gebruikelijke
connotatie heeft van kwaliteit van dienstverlening.

8De capabilities kunnen in andere bewoordingen worden aangetroffen in de lijsten van
competenties in Hoofdstuk 3. Preciezer, de capabilities zijn opgebouwd uit combinaties van
die competenties. Deze competenties op hun beurt kunnen ook weer aan een decompositie
langs de lijnen TSE, MSE, ESE en PSE uit Hoofdstuk 2 worden onderworpen.
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het schrijven van een collectie van interfacedefinities ten behoeve van het
herstructureren van een gegeven programmapakket;

het converteren van een softwarepakket naar een andere taal of naar een
ander platform, het uitvoeren van een Y2K-conversie op basis van een
impactanalyse en een transformatievoorschrift;

het geven van een verificatie bij gegeven specificatie en implementatie;

het modificeren van een programma ter eliminatie van een fout;

het schrijven van een implementatie van een vooraf gegeven specificatie;

het globaal veranderen van datarepresentaties in een pakket met het oog
op het bereiken van welbegrepen prestatieverbeteringen;

het herimplementeren van een softwarepakket in een ander paradigma
(bijvoorbeeld de conversie naar object-georienteerde vorm);

het formaliseren van een informele specificatie in een gegeven formalisme.

11.3.2 `Service capabilities'
De `service capabilities' beschrijven het vermogen van een persoon of team om
op de professionele basis van de beschikbare `source capabilities' een dienst to
leveren. We onderscheiden eveneens twee typen van `service capabilities', open
en gesloten `service capabilities'.

De `service capability' is gesloten wanneer een service wordt geboden die
domeinafhankelijk is maar per domein wel een redelijk vastomlijnde sequentie
van stappen vraagt. In deze context is het domein de softwarearchitectuur.
Deze service is professioneel, en in grote lijnen gestandaardiseerd. De capability
heeft het karakter van een duidelijke, vakinhoudelijke en in onderdelen testbare
competentie. Als voorbeelden noemen we:

het ontwikkelen van een uniforme softwarearchitectuur voor een product-
familie vanuit een collectie van heterogene software-elementen;

het maken van een plan voor een systeemconversie waarin een sequentie
van bekende `source capabilities' wordt toegepast;

het maken van een prestatieschatting op basis van een simulatie van een
specificatie;

het bouwen van een prototype van de implementatie van een specificatie
op basis van interviews met betrokkenen;

het simuleren van een specificatie, door het automatisch generen van een
prototype.
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De open `service capabilities' betreffen activiteiten die mogelijk de inzet van
enkele welbeschreven `source capabilities' omvatten en eventueel ook de inzet van
gesloten `service capabilities'. Voor deze open `service capabilities' is naast het
vermogen om de relevante `service capabilities' in to zetten juist gezond verstand
en de tijd en bereidheid om voor een domeinspecifieke kwestie de relevante
materie indringend to bestuderen vereist. Als voorbeelden vallen to noemen:

de benadering van andere teams met softwareproblemen met als doel om
to beoordelen of deze teams assistentie verleend zou kunnen worden met
enige beschikbare `service capability' of `source capability';

het stroomlijnen van de discussie binnen een ontwikkelteam over het ont-
werp of herontwerp van een belangrijke softwarearchitectuur;

het onderzoek naar de inzetbaarheid van een bepaalde componententech-
nologie voor bet renoveren van een bestaande architectuur;

het vergelijken van verschillende componententechnologieen als kandida-
ten voor de compositie van een gerenoveerd systeem;

het vergelijken van de architectuurconsequenties van de overgang naar een
ander platform.

11.3.3 Criteria voor een softwarearchitectuurteam
Vanwege de breedte en specialisatiegraad van de `source capabilities' is in soft-
warearchitectuur teamwerk noodzakelijk. Deze observatie leidt tot de vraag
wat de criteria voor een sterk softwarearchitectuurteam zouden kunnen zijn.
Wij formuleren er vier. Een sterk softwarearchitectuurteam heeft:

Een aantal `service capabilities' ter beschikking dat steeds doorontwikkeld
en overgedragen wordt. Een belangrijk deel van de identiteit van het team
is gelegen in het bewustzijn en bet vertrouwen dat de `service capabilities'
in portefeuille sterke punten zijn die een `competitive edge' opleveren.

Een aantal gesloten `service capabilities' in portefeuille en daarvoor 'road-
maps' die belangrijke stappen en doelen ten behoeve van de voortgaande
ontwikkeling van de inzet van die `service capabilities' aangeven.

Meerjarige ervaring met het inzetten van open `service capabilities'. Er
is een traditie van het introduceren van nieuwe open `service capabilities'
en het tot een gesloten capability doorontwikkelen van succesvolle en zich
lierhalende patronen uit deze open `service capabilities'.

De ambitie om mee to werken aan de constructie van gereedschappen
die een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de realisatie van `source
capabilities'.



Deel IV

De evolutie van software
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Hoofdstuk 12

Vijf evolutiehypothesen
voor software

Dit hoofdstuk schetst vijf scenario's voor de toekomstige evolutie van compu-
tersoftware. Het derde scenario correspondeert met een continuering van het
huidige beeld, de andere scenario's betreffen meer of minder drastische wijzi-
gingen. We gebruiken deze scenario's om karakteristieke mogelijkheden voor
verdere ontwikkeling van software-engineering (softwareartefactuur) als disci-
pline to formuleren.

12.1 De ob jectieve life cycle

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van software opgevat als een niet nood-
zakelijk door mensenhand gestuurd evolutieproces. Dat leidt ons tot het bepalen
van scenario's betreffende de mogelijke toekomstige ontwikkeling van software.
We trachten aan speculatie to ontkomen door een (uitputtende) classificatie van
mogelijkheden aan to geven en ons niet to baseren op oncontroleerbare plausibi-
liteitsuitspraken over de verschillende scenario's. We onderscheiden drie redenen
voor het bestuderen van evolutiescenario's.

a De bioparallel.
Met de bioparallel1 geven we de positie aan dat het uit intrinsieke over-
wegingen zinvol is om de vergelijking tussen biologische evolutie en de
evolutie van computersystemen en software in enig detail to onderzoeken.
Deze bioparallel is niet zonder problemen, maar ook niet zonder verdien-
ste. Het nader uitwerken van deze vergelijking leidt tot het inventariseren
van scenario's.

'Er is veel literatuur die evolutiebiologie en aspecten van software en informatica combi-
neert. Wij noemen de volgende referenties Deacon [20], De Loof [40], Kauffman [38], Kelly
[39], Margulis en Sagan [41], en Stewart en Cohen [53].
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De stoffelijkheidshypothese.
De voor programmeurs weinig voor de hand liggende classificatie van soft-
ware als een stoffelijk (roerend) goed, die voor juristen juist een concep-
tueel resultaat van de laatste 20 jaar is, noemen we de stoffelijkheidshy-
pothese. Deze namen wij hierboven al aan. Vanuit de stoffelijkheidshy-
pothese is het (hypothetisch) postuleren van een materieel mechanische
evolutie een relatief kleine stap. De stoffelijkheidshypothese suggereert
het gebruik van frasen als sedimentatie en metabolisme.

De autonomiehypothese.
Software-evolutie kan worden opgevat als een verschijnsel dat de ratio-
nalistische software-engineering overstijgt in die zin dat het niet noodza-
kelijk binnen de kaders van de menselijke rationaliteit to verklaren valt.
De autonomiehypothese stelt dat software ook in autonome niet-rationele
omstandigheden kan ontstaan. Autonome ontwikkeling van software kan
men redelijkerwijze met evolutie van software aanduiden. Deze hypothese
is speculatief maar het is een speculatie die nader onderzoek rechtvaardigt.
Ook onderzoek dat zich op de autonomiehypothese baseert kan toepasbaar
blijken.

Om de bioparallel kracht bij to zetten zullen we spreken van een softwarean-
organisme. Dit kan alle uiteenlopende vormen van software betreffen, van een
reactieve component tot een autonome softwareagent. Softwareanorganismen
kunnen in beginsel willekeurige complexiteit aannemen. De vraag of er van, al
dan niet kunstmatig, leven sprake is heeft vanuit het perspectief van de pro-
grammatuurfilosofie of de TSE geen groot belang. Met het woord anorganisme
wordt dienaangaande een negatieve uitgangspositie gekozen.

De stap die leidt tot het differentieren van een aantal hypothesen over de
mogelijke scenario's voor de evolutie van softwareanorganismen is de introductie
van de objectieve life cycle voor software. Deze objectieve life cycle (OLC)
vooronderstelt noch introduceert enige menselijke of externe doelstelling die
aan de cyclus ten grondslag ligt. De software life cycle (SLC) kan ook als
subjectieve life cycle worden aangeduid omdat deze de life cycle modelleert
vanuit het subjectieve perspectief van een belanghebbende ontwerper, bouwer,
gebruiker, of eigenaar. De objectieve life cycle ziet de software uitsluitend als
een op gedrag to beoordelen stoffelijk `anorganisme. De subjectieve aspecten
gefntroduceerd door het belang van de waarnerner worden weggenomen. De
objectieve life cycle heeft vijf fasen:

1. Constructie (eventueel gefaseerd).
In deze face ontstaat een nieuw softwareanorganisme. Exacte replicatie
van een bestaand anorganisme is de eenvoudigst mogelijke wijze waarop
dit kan geschieden. In beginsel heeft deze fase in de OLC attributen als
tijd, tijdsduur, plaats; de fysieke natuur van de drager van het nieuwe an-
organisme is een attribuut evenals het mechanisme van constructie (voor-
zover benoembaar en begrepen).
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2. Actieve fase: expressie afgewisseld met migratie en modificatie.
In deze fase van het bestaan van het anorganisme treedt expressie op
en zo nu en dan modificatie. Modificatie zal meestal inhouden dat een
ander anorganisme het gegeven anorganisme transformeert. Maar ook een
beschadiging van de fysieke drager van de software zou oorzaak van een
modificatie kunnen zijn. Een passende term voor een dergelijke modificatie
is mutatie.

3. De facto isolement: modificatie zonder expressie2.
In deze fase wacht anorganisme passief waarbij het eventueel nog bloot
staat aan mutatie at was het maar omdat de fysieke integriteit van de
drager nooit definitief gegarandeerd kan worden. Het anorganisme is nog
wet bereikbaar in de zin dat in beginsel andere anorganismen die nog in
fase 2 verkeren het zouden kunnen activeren maar dit gebeurt feitelijk niet
meer.

4. Onomkeerbaar isolement: modificatie zonder perspectief op expressie.
In deze fase is elke activering van het anorganisme uitgesloten (bijvoor-
beeld de drager is een CD die tot afval is bestempeld, of een voor potentiele
clientobjecten noodzakelijke toegangscode is verloren gegaan, en de kans
op reconstructie van de code is verwaarloosbaar klein). Ook in deze fase
zijn mutaties mogelijk. Softwareanorganismen in dit stadium heten gese-
dimenteerd.

5. Terminatie.
In deze laatste face verliest bet anorganisme in grote mate de oorpronke-
lijke identiteit. Dit effect is zo sterk dat ook in gunstige, zij het hypotheti-
sche, omstandigheden het realiseren van expressie onmogelijk is geworden.

De objectieve life cycle laat veel minder interpretaties toe dan de subjectieve.
Alleen de intrinsieke lezing is zinvol. Bij het ontstaan komt een anorganisme in
fase 1 van de OLC. Of er fasen daarna doorlopen worden, en hoeveel dan, kan
van geval tot geval verschillen. Herhalingen in de cyclus zijn niet mogelijk in
tegenstelling tot de subjectieve cyclus. Volgt men de definities van De Loof in
[40] dan kan bij de terminatie sprake zijn van sterven precies in de zin die hij ook
voor levende organismen gebruikt. Hij gebruikt de notie van een compartiment
om een als eenheid op to vatten aggregaat van componenten (eventueel anor-
ganismen) aan to duiden. Compartimenten zijn gelaagd georganiseerd. Sterven
is nu volgens De Loof het uitvallen van de interne communicatiestructuur op
het hoogste niveau van compartimentering. Het sterven van zo'n niveau van
compartimentering impliceert volstrekt niet dat de er in bevatte deelcompar-
timenten noodzakelijk ook (op korte termijn) zouden moeten sterven. Neem
bijvoorbeeld een automotor die een tweede leven in een boot slijt terwijl de
carrosserie waarmee hij ter wereld kwam reeds lang verdwenen is.

2De OLC levert een classificatie van fasen achteraf. Alleen indien de historie van een
anorganisme in voldoende mate bekend is kan men beoordelen wanneer het in fase 3 van de
OLC verkeert.
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Een softwareanorganisme zou in het bezit kunnen zijn van een code (zeg 1000
decimale digits, op willekeurige wijze tot stand gekomen) die zodanig uitzonder-
lijk is dat zodra tijdens de executie van een machine die code zich manifesteert
(bijvoorbeeld doordat de genoemde digits met korte en regelmatige tussenpau-
zen als waarde van een register verschijnen) men met zekerheid kan stellen dat
sprake is van de expressie van de genoemde softwareagent of van een daarvan
geconstrueerde replica. Zo zou het een doel van de agent kunnen zijn zich
middels expressie op deze wijze to manifesteren. Zo'n anorganisme noemen we
superautonoom. `Autonoom' omdat het op eigen benen staat, `super' omdat het
buiten de menselijke rationaliteit staat. Een dergelijk doel is vanuit het stand-
punt van de menselijke (of externe) gebruiker niet rationeel (en mogelijk zelfs
schadelijk). Voorts zou een softwareagent actief op zoek kunnen zijn naar vrije
processorcapaciteit of zelfs naar de mogelijkheid om concurrerende agents van
een processor to verwijderen. Opdat een agent kan waarnemen dat een naburige
agent in expressie verkeert, en daarmee toegang blijkt to hebben tot significante
en benijdenswaardige processorcapaciteit is een minimum aan expressie van die
agent nodig. In gesedimenteerde vorm kan een object dat vanzelfsprekend niet
meer bereiken.

Er dienen zich interessante, en deels direct bewerkbare, vragen aan waarop
hier niet nader ingegaan kan worden.

1. Wat voor mechanismen stellen een anorganisme in staat om het optreden
van expressie van een anorganisme in de omgeving waar to nemen?

2. Hoe kan een mobiel anorganisme waarnemen dat elders in een netwerk sig-
nificante verwerkingscapaciteit beschikbaar is en om die reden tot migratie
besluiten?

3. Met welke regelmaat kan een anorganisme de eigen code manifesteren
zonder de verwerkingscapaciteit waarop deze activiteit parasiteert geheel
to blokkeren en daarmee de eigen existentie in gevaar to brengen?

4. Hoe kan een anorganisme een waargenomen processor dwingen tot expres-
sie van zichzelf?

5. Is het denkbaar dat een anorganisme een ander anorganisme dat proces-
sorcapaciteit gebruikt afbreekt (metabolisme) of elimineert (strijd om bet
bestaan) om zo tot de onderliggende processen zelf toegang to krijgen?

6. Kan een anorganisme kennis hebben van de energiebalans an het pro-
cessornetwerk en op basis van verwachte problemen migreren (uitwijken)
naar plaatsen met betere verwachtingen?

7. Wat is een goede plek voor een anorganisme (dat wil zeggen een plek die
lange termijn existentie garandeert)? Hoe zorgt een anorganisme er voor
om in de actieve fase to blijven verkeren?

8. Wat is de eenvoudigste gedaante van een anorganisme dat een karakte-
ristieke eigen code met regelmaat manifesteert (ofwel wat is de basisvorm
van een superautonoom anorganisme)?
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9. Zijn er gronden om aan to nemen dat alle softwareanorganismen binnen
beperkte tijd (en niet wegens kosmische oorzaken) zullen moeten termine-
ren? Technische veroudering temidden van een zich ontwikkelende context
is hier als mechanisme meer voor de hand liggend dan een op slijtage lij-
kende degraderende veroudering.

12.2 Evolutie, sedimentatie, aggregatie en ma-
terialisatie

Op dit moment kan men constateren dat het volume aan softwareproducten
voortdurend stijgt. De classificatie als product is niet problematisch omdat tot
dusverre alle software als door mensen gemaakt kan worden opgevat.

Er is sprake van een beginstadium van sedimentatie van softwareproducten
in die zin dat op vele opslagmedia ter wereld softwareproducten geaccumuleerd
worden die mogelijk in fase 3 of in fase 4 verkeren.

Sedimentatie in strikte zin treedt op wanneer softwareproducten zich stabiel
en (vanuit het perspectief van een buitenstaander) naar verwachting permanent
in fase 4 bevinden.

Aggregatie is voorbehouden aan de anorganismen in fase 2 (de actieve fase).
Deze anorganismen kunnen onder omstandigheden worden opgenomen in steeds
grotere verbanden (aggregaten). De wijze waarop die aggregaat tot stand komt
is voor de classificatie als aggregaat niet doorslaggevend. Op dit moment staan
alle software gerelateerde aggregatieverschijnselen zonder twijfel nog direct on-
der controle van menselijke sturing. Materialisatie treedt op wanneer software
wordt omgezet in firmware of hardware. Er is dan volgens de definities uit de
softwareontologie niet meer van software sprake terwijl de functionaliteit nog
wel bestaat.

Evolutie treedt op omdat de softwareanorganismen bij hun creatie (= con-
structie) vele aspecten van oudere anorganismen overnemen (hergebruik van
code). Op afstand bezien kan men zo spreken van evolutie ongeacht het feit dat
bij creatie van nieuwe softwareobjecten vaak sprake is van creatief en onvoor-
zienbaar ingrijpen door menselijk softwareontwerpers.

De evolutie van softwareanorganismen kan deels optreden in co-evolutie met
mensen. Dat betekent dat de mensen in verdere evolutie afhankelijk worden van
het bestaan en de expressie van (eventueel superautonome) anorganismen terwijl
deze voortgezette constructie van de anorganismen afhankelijk is van menselijke
activiteit. Dit is een speculatief maar niet volstrekt ondenkbaar scenario. Zo'n
punt is zeker bereikt wanneer een mens niet meer levensvatbaar geboren kan
worden zonder de inzet van computers. Die omstandigheid is ooit denkbaar (zij
het nogal speculatief) wanneer bij voorbeeld ten behoeve van de immunologische
stabiliteit van een individu per individu specifieke antistoffen (per computer)
ontworpen, (computergestuurd) gesynthetiseerd en (tijdig) toegediend moeten
gaan worden.
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12.3 De software-evolutiehypothesen

De vraag die wij nu willen formuleren is: wat valt er van het software-evolu-
tieproces mogelijk to verwachten? Als antwoord formuleren we vijf denkbare
scenario's. Deze scenario's formuleren we als hypothesen over de evolutie. De
hypothesen kunnen worden gebruikt als motivering verschaffende werkhypothe-
sen bij projectdefinities en als contextbepalende attributen bij pogingen om de
structuur van de individuele scenario's scherper in beeld to krijgen. Wij merken
op dat volgens elk van deze hypothesen de discipline `computer science' haar
eenheid verliest. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

12.3.1 Globale terminatie (SEH1)

In dit scenario is er na enige tijd geen software meer over. Dat kan verschillende
oorzaken hebben. Bijvoorbeeld kan er een zodanige verdergaande evolutie in
de hardware optreden dat de splitsing van hardware en software achterhaald
raakt, zoals dat ook bij de biologische automaten het geval is. Ook is het mo-
gelijk dat alle relevante functionaliteit in chips wordt vastgelegd en dat aan de
flexibiliteit die software biedt geen behoefte meer bestaat. Ook de minder plau-
sibele aanname dat alle automaten verdwijnen valt in dit scenario. In elk van de
gevallen houdt software op een belangrijke constituent van de voortgeschreden
evolutieproducten van de computerinfrastructuur to zijn.

12.3.2 Globale mathematisering (SEH2)

Dit scenario beschrijft de mogelijkheid dat de softwareproducten die uiteindelijk
blijven bestaan alle precies en formeel gespecificeerd zijn en door mensen qua
functionaliteit en prestatie doordacht ontworpen en volstrekt begrepen zijn. In
dit scenario blijkt de methodologie van de formele,technieken de facto universele
kracht to hebben. De huidige ontwikkelingen wijzen niet in deze richting maar
dat zegt natuurlijk weinig.

12.3.3 Analytisch beheerste utilisatie (SEH3)

Dit scenario geeft aan dat in een stabiele eindsituatie alle software qua func-
tionaliteit (zij-effecten van de expressie) binnen de ,kaders van de menselijke
rationaliteit past en aan minimale eisen van utiliteit voldoet en tevens als ar-
tefact wordt gezien en begrepen. Een belangrijk deel van de software wordt in
dit scenario bovendien nog mathematisch begrepen en geanalyseerd. Dit deel
omvat de voor de voortgang van het menselijk leven kritieke functionaliteiten
die in een eventuele co-evolutie zijn ontstaan. Dit scenario zou gezien kunnen
worden als een voortzetting van het huidige beeld.
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12.3.4 Pragmatisch beheerste utilisatie (SEH4)

Dit vierde scenario beschrijft de situatie waarin de evolutie van de software leidt
tot omstandigheden waarin alle software past binnen de menselijke rationali-
teit maar waarin het paradigma van specificatie en verificatie geen kracht meer
heeft omdat alle systemen goed functionerende doch inmiddels ongeanalyseerde
`legacy'-systemen zijn geworden. I

Kennis over deze systemen is van empirisch en achteraf verworven karakter.
Zulke kennis ontstaat juist niet, en dat is het contrast met SEH3, door analyse
vanuit constructie en structuur van de software. De correspondentie tussen `de
rationaliteit' ofwel de door mensen beleefde wensen en doelen enerzijds, en de
functionaliteit van de verzamelde software anderzijds, wordt ervaren. Voor die
ervaring bestaat mogelijk geen overtuigende verklaring meer. Om precies to zijn,
het is wel denkbaar dat men over een dan overtuigende verklaring beschikt, die
echter vanuit ons huidig perspectief als mytisch zou worden gezien.

De situatie valt to vergelijken met de landbouw enkele eeuwen terug. Men
was toen goed in staat om to experimenteren en bruikbare mogelijkheden to
vinden en to benutten, maar fundamenteel begrip van de materie ontbrak. De
rol van de menselijke ontwerper is in deze situatie uitgespeeld. De menselijke
gebruiker kan nog steeds heel creatief zijn. Nieuwe software ontstaat nu door een
soort van alchemie, men combineert wat en probeert wat. Het bewustzijn dat
men met door mensen gemaakte structuren (ofwel artefacten) to maken heeft
kan gedeeltelijk verloren zijn gegaan.

12.3.5 Superautonomie (SEH5)

Dit laatste scenario betreft de mogelijkheid dat de evolutie van de software leidt
tot omstandigheden waarin een aanzienlijk deel van de softwareanorganismen
een superautonoom karakter draagt. Hierbij zijn nog verschillende varianten
denkbaar, zo kan er al dan niet nog sprake zijn van utilisatie en van formalise-
ring en analyse. Ook kan men onderscheid maken naar de omstandigheid dat de
superautonome anorganismen zichzelf voortbrengen. We suggereren twee van
zulke omstandigheden. Zo zijn omstandigheden denkbaar waarin de mensen al
zijn uitgestorven en geen volgende biologische soort met resultaat de geauto-
matiseerde infrastructuur kan beheersen. Of, de omstandigheid dat mensen in
elke fase een belangrijke bijdrage leveren aan de constructie (en het onderhoud
= voortgaande mutatie) van het corpus aan softwareanorganismen, maar dit in
een verregaande staat van wederzijdse afhankelijkheid, met andere woorden, in
een situatie van zeer hechte co-evolutie.

Binnen elk van de scenario's is nog een breed scala aan opties open. Dat valt
vanzelfsprekend niet to verhinderen.
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12.4 Commentaar bij de evolutiehypothesen
We werken in omgekeerde volgorde, to beginnen met SEH5. Vooralsnog is dit
de minst plausibele van de serie maar ook de meest intrigerende.

SEH5

Het is in de context van SEH5 dat de in Paragraaf 12.1 genoemde vragen een rol
spelen. Deze betreffen alle de mogelijke structuur en werking van de superauto-
nome anorganismen. On4er de aanname SEH5 zijn juist dat de meer fundamen-
tele vragen die de voor de langst mogelijke toekomst geldige universele kwesties
betreffende de softwareanorganismen adresseren. Als eerder opgemerkt hebben
deze kwesties qua doelstellingen mogelijk een problematische (juridische) status
en eventueel ook een problematische morele status. Immers de technologie van
de constructie van computervirussen is hieraan direct gekoppeld en met dat vak
kan zich men beslist niet probleemloos associeren. Ernstiger zijn de vragen die
gaan spelen wanneer langdurig voortgezette expressie van de eigen identiteit
een aanvaarde doelstelling is of wordt voor toekomstige softwareanorganismen.
Met name knelt de vraag welke middelen deze hiertoe mogen inzetten. Het is
evident dat het voor een anorganisme vitaal kan zijn om de controle over een
energiecentrale en een processorfabriek to bemachtigen. Controle over cruciale
militaire systemen plus het concept van chantage zijn toereikend om zulks to
bereiken. Is het een aanvaardbaar onderzoeksdoel om software to ontwerpen die
na vele evolutiestadia dit soort gedrag kan gaan vertonen? Onze opvatting is
hier een wellicht extreme:

1. Mensen mogen alles onderzoeken, dus ook de principes van (malicieuze)
superautonome anorganismen.

2. Een op het gedrag en beheer van superautonome anorganismen gerichte
ethiek moet er voor zorgen dat de malicieuze exemplaren afgeremd wor-
den. Daarbij hoort gelijktijdig dat de vanuit menselijk perspectief neutrale
exemplaren een soort van rechtsbescherming krijgen (een declaratie van
de rechten van superautonome anorganismen).

3. Op den duur kunnen de superautonome anorganismen dan hun eigen orde
bewaren. Zonder de hulp van geavanceerde superautonome anorganismen
kan men de malicieuze exemplaren niet onder controle houden. Alleen
al om die reden moet de ontwikkeling van zulke systemen niet kunstma-
tig worden gehinderd door ongefundeerde beperkingen van de menselijke
creativiteit.

De opvatting dat superautonome systemen eigen rechten op existentie en
voortbestaan zouden moeten hebben en dat ze als het ware op hun gedrag moe-
ten worden afgerekend is vanzelfsprekend slechts relevant onder SEH5. Bij de
eerdere SEH's kan men een directe reductie van systeemgedrag naar menselijke
doelstellingen uitvoeren en die reductie maakt het mogelijk om ook de ethiek
tot een van en voor mensen to beperken.
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De notie van superautonomie is vergelijkbaar met die van `artificial life'.
Waar de biotechnologie (althans in de handen van sommige experts) streeft
naar het genereren van `living artefacts' kom je vanuit de informatica op `arti-
ficial life'. Een verschil met de `artificial life' doelstelling van de kunstmatige
intelligentie is dat de biologische parallel in grote mate wordt opgegeven en
dat de superautonome anorganismen veeleer worden opgevat als een volgend
evolutiestadium met eigen regels, mogelijkheden en beperkingen. Alleen in dit
scenario kan de software doorgroeien na een eventueel uitsterven van mensen.
De menselijke onderzoeksdoelstelling om nit to vinden of dat kan is geen ma-
nifestatie van de `politieke' doelstelling om de voorwaarden voor een dergelijke
gang van zaken to scheppen. De softwareonderzoeker exploreert het mogelijke en
het denkbare los van het wenselijke en het haalbare. De onderzoeker exploreert
inderdaad ook het onwenselijke.

SEH4

Neemt men SEH4 aan dan is de toekomst van het programmeren niet gelegen
in de toepassing van systematische methodiek volgens de klassieke (subjectieve)
life cycle. Er moet dan veeleer worden gedacht aan een voornamelijk op ervaring
gebaseerd pragmatisme zoals men dat tot voor kort ook in de agrarische sector
kende. Opmerkelijk is dat in dit geval statistische analyse van de kwaliteit van
producten van toenemend belang gaat worden. Immers, in extremo wordt de
mate waarin en wijze waarop een softwareproduct in een behoefte voorziet even
ondoorgrondelijk (voor de analytische geest) als de werking van geneesmiddelen
vaak is. Kwaliteitscontrole wordt volstrekt een zaak van procesbeheersing (een
ontwikkeling in lijn met `Software Maturity Levels' [35, 50] en `Software Process
Improvement' [22] en met ISO 9000 standaardisatie als kwaliteitsbevordering
[45, 36]).

SEH3

Zoals bij de introductie van SEH3 reeds opgemerkt lijkt dit scenario de voortzet-
ting van de huidige gang van zaken. In dit scenario treedt er in de programma-
tuur een `tweedeling' op. De bulk van de software valt in het informele regime
en een klein gespecialiseerd deel wordt verregaand gemathematiseerd. Dat deel
valt uiteen in fragmenten die behoren bij de verschillende toepassingen die wor-
den nagestreefd. De `massa' van de programmatuur treedt op in een informele
wereld waar op alle punten de natuurlijke taal doorslaggevend is (zoals nu bij
recht, politiek, management en sport, kunst en cultuur). Voor programmeurs
in die stijl (`artistieke programmeurs?') is wiskunde en formalisering een tot
nader order niet relevante curiositeit zoals de logica van het recht dat is voor de
jurist.

SEH2

SEH2 is een interessant scenario dat een volledige dominantie van de formele
methoden voorspelt. Wanneer dit scenario materialiseert dan heeft dat grote
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consequenties voor het programmeren. Enerzijds wordt de programmatuur een
onderdeel van de wiskunde, anderzijds zal de wiskunde daar vanzelfsprekend
door beinvloed worden. Het dragen van de verantwoordelijkheid voor alle soft-
ware wordt misschien wel de belangrijkste taak van de wiskunde.

Men kan in het bijzonder altijd, bij het disfunctioneren van een programma,
iemand aansprakelijk stellen. Immers, ergens moet iemand zonder voldoende
controle van de software er, ten onrechte, op hebben vertrouwd dat `het wel
goed zal gaan'. Hier speelt programmatuur de rol van een in beginsel volstrekt
begrepen verlengstuk van de volledig bewust gehanteerde instrumenten van de
mens. Er is veel voor to zeggen om deze visie ook heden to hanteren, het zou
de kwaliteit van de software ten goede kunnen komen. Het zou op dit moment
echter niet realistisch zijn en slechts waarde hebben als een ideaalbeeld.

Langs deze lijn werkend ontstaat een situatie waarin ieder falen van software
eenduidig aan een verantwoordelijke kan worden toegerekend. Wij menen dat
die situatie zich thans niet voordoet omdat van niemand gevraagd kan worden
de software die hij/zij bedient of een ander vraagt to bedienen geheel tot in alle
consequenties to doorzien.

Het is overigens met SEH2 nog niet vastgesteld tot op welk niveau het wis-
kundig begrip zich doorzet. Aangenomen mag worden dat compilers volledig
begrepen worden, maar of dat voor alle syteemsoftware en de daaronder gele-
gen processoren ook geldt is de vraag. Die systeemdelen zouden in een ander
stadium van onze classificatie kunnen belanden (bijvoorbeeld een stadium dat
lijkt op SEH4, maar dan gericht op hardware en platforms). In deze omstandig-
heid zou men een gebruiker toestaan aan to nemen dat hardware en platform
bevredigend functioneert terwijl men relatief ten opzichte daarvan een volledig
inzicht in de functionaliteit (en daarmee betrouwbaarheid en kwaliteit) van de
erop gebaseerde applicaties dient to hebben.

SEH1

Conform SEH1 is denkbaar dat de Von Neumann-machine een tijdelijke verschij-
ning is die verdrongen zal worden door een geheel ander type van architectuur
waarin de scheiding van hardware en software een veel minder pregnante rol
speelt (zoals ook bij de menselijk hersenen), maar ook dat de flexibele software
een tijdsbeeld is van een generatie van mensen die nog zo weinig zekerheid heeft
over nut en mogelijkheden van de automatisering dat de flexibiliteit van software
een overdreven belangrijke rol speelt. Dit valt to vergelijken met de flexibiliteit
van het paard als vervoermiddel. De auto kan op minder gevarieerd terrein
nit de voeten maar omdat men overeenstemming heeft weten to bereiken over
de zinvolle wegen is de flexibiliteit van het paard niet meer zo wezenlijk. Het
belang van software-engineering verdwijnt dan.
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12.5 Plausibiliteit
SEH1 is zeker een denkbaar scenario. Waarom zou de evolutie van de technolo-
gic op lange termijn de tweedeling van hardware en software blijven gebruiken
terwijl die wellicht juist de oorzaak is van de ten opzichte van mensen ontoe-
reikende associatieve prestatie van computersystemen? Het scenario dat alle
relevante software als `legacy'-systeem in chips zit en er slechts zeer zelden iets
bijgeschreven wordt is op dit moment absurd maar op lange termijn niet on-
denkbaar.

De plausibiliteit van scenario SEH2 is niet groot. SEH3 is op korte ter-
mijn zeker plausibel en lijkt de rationale to vormen achter de meeste software-
engineering leerplannen en onderzoekskaders van dit moment. Op de lange
termijn lijkt een bestendiging van de huidige evenwichten weinig voor de hand
liggend omdat er zo'n grote interne tegenspraak is tussen de informeel gerichte
en de mathematisch gefundeerde programmatuurstijlen. Wij achten het volledig
nit elkaar groeien van die twee op langere termijn plausibel.

SEH4 achten wij op dit moment de meest plausibele van de serie. Voorts
achten wij een tamelijk rechtstreekse ontwikkeling vanuit de huidige situatie
naar een conform SEH4 goed denkbaar. Wanneer die ontwikkeling zich snel af-
tekent moet men verwachten: een tendens van het onderwijs om zich to richten
op `kunnen' in plaats van `begrijpen', op ervaringsgebaseerde `trial and error' in
plaats van ontwerp en analyse, op artistieke concepties en creatieve vormen in
plaats van betrouwbaarheid, efficientie en effectiviteit. Dat zou de programma-
tuur (informatica) in de hoek van a en y plaatsen in plaats van Q.

Qua plausibiliteit heeft SEH5 de schijn tegen. Dit is niet verwonderlijk.
Zolang superautonomie zelfs op laboratoriumschaal een ver verwijderd doel is,
moeten de kansen om zulks to observeren laag worden geschat. Er kan een
fase intreden waarin men meent dat superautonomie bereikt kan worden en
waarin duidelijk is onder welke condities superautonomie kan optreden. Zolang
superautonome systemen als bedreiging gelden zal een programmeercultuur die
consequent mikt op het afstoppen van die bedreiging deze inderdaad langdurig
buiten de deur kunnen houden.

Ten aanzien van SEH5 merken we nog het volgende op. Het is denkbaar dat
superautonome anorganismen die louter een softwareproduct zijn niet zullen
ontstaan, terwijl fysieke robots wel superautonoom kunnen worden. Dit is met
name denkbaar wanneer een alerte omgeving van gebruikers van het netwerk er
steeds op let dat de randvoorwaarden zodanig zijn dat softwareproducten zich
binnen erg smalle marges zullen bewegen. De `sandbox'-ideologie van JAVA,
waarbij migrerende software alleen wordt toegestaan als code die door de zoge-
naamde virtuele JAVA-machine zal worden ge*fnterpreteerd levert bijvoorbeeld
beperkingen op die het ontstaan van superautonome systemen sterk hindert.
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Nawoord

Evenals software heeft ook deze tekst een life cycle. De auteurs hechten er enig
belang aan daarover een uitspraak to doen. Met het gereedkomen van de tekst
en de eerste productie van een distribueerbare `hard copy' zijn de drie eerste
fasen van de subjectieve life cycle gepasseerd. Wat nu volgt is een operationele
fase, waarin eventueel onderhoud optreedt. Interessant is de vraag of er een
grens is aan de technische houdbaarheid van dit document als `product'.

De auteurs menen dat deze technische houdbaarheid naar boven begrensd
kan worden in die An dat na 2010 de inhoud met grote waarschijnlijkheid verou-
derd is zodat gebruik van of verwijzing naar deze tekst nadien afgeraden moet
worden en vernietiging van alle bestaande fysieke en electronische exemplaren
zinvol is. Vanzelfsprekend is iedereen die dit document rechtens verwerft te-
vens gerechtigd het to archiveren. Na 2010 achten de auteurs slechts gebruik
met historische doelstellingen gerechtvaardigd en instructief. Verwijzingen die
tot doel hebben een lezer via dit document kennis to doen verwerven zullen na
2010 eveneens technisch verouderd zijn, en daarmee ook documenten die zulke
verwijzingen bevatten, althans in de ogen van de auteurs dezes. Zulke verwijzin-
gen genereren een 2010-probleem, waarvan de ernst nu niet valt to beoordelen.
Vanzelfsprekend kan de technische veroudering van dit document ook sneller
optreden. Voor documenten met een na 2010 beoogde levensduur is het van
belang daarmee rekening to houden. Dat kan allereerst geschieden door geen
verwijzingen naar deze tekst op to nemen. Eventueel ook door de verwijzingen
een expliciet historisch karakter to geven. Bij een document in '99 to produceren
met beoogde levensduur tot 2014 impliceert dit snel een keuze voor de eerste op-
tie omdat een historische verwijzing op het moment van productie (1999) toch
in veel gevallen curieus oogt. Met de voetnoot op pagina 45 wordt gepoogd
de tekst effectief to doen verouderen. De verwijzing is fictief, maar dat wordt
pas vanaf januari 2010 een probleem voor deze tekst. We merken op dat een
historische verwijzing naar een technisch verouderd document de tekst nooit
doet verouderen. De validiteit van een entry in de bibliografie is voor de tech-
nische veroudering van minder belang dan de wijze waarop naar de entry wordt
verwezen. Voor wie deze argumentatie niet bevalt memoreren wij dat conform
Jones [37] software `2000 compliant' kan zijn ook wanneer deze deelmodulen
bevat die zelf niet `2000 compliant' zijn. De eis is dan dat die modulen uitslui-
tend onbereikbare code bevatten. Bij de beoordeling van bereikbaarheid mogen
tijdsafhankelijke condities een rol spelen. Een formalisering van fout-propagatie
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zoals hier genoemd vindt men in [10].
De verwijzingen in dit document mogen historisch worden opgevat: de tekst

is `self-contained'. Deze verwijzingen geven informatie over de historie van be-
grippen, technieken, theorieen en gedachten. Deze informatie is in de meeste
gevallen volstrekt onvolledig. De begrenzingen in de technische levensduur van
de verwijzingen propageren dus niet naar dit document.

Zoals bij meer producten het geval is, heeft de einddatum van technische
houdbaarheid een verklaring in de bedrijfseconomie van het productieproces. Na
die datum zouden nieuwe en betere producten beschikbaar moeten zijn. Voor de
keuze van de exacte datum zijn, in tegenstelling tot het geval van de niet `2000
compliant' software geen doorslaggevende logische argumenten aanwezig. Om
bij afwezigheid daarvan de houdbaarheid niet to begrenzen is echter evenmin
voor de hand liggend.

Een lezer mag deze beperking als een overdreven toevoeging zien. Men be-
denke echter dat de bewering dat de informatica de universele pretenties van de
filosofie heeft overgenomen (zie 1.1) kan opleveren dat de theoretische software-
engineering zelf onderworpen raakt aan de mechanismen die over software zijn
beschreven. Met name de ontwikkelingsgang door subjectieve en objectieve life
cycle. In de software is gebleken dat het niet expliciet omgaan met de afslui-
tende fasen van deze cycli tot onoverzienbare complicaties kan leiden. Zulke
complicaties zouden voor de theoretische software-engineering ongewenst zijn.

Bij eventueel onderhoud, waaronder ook omzettingen naar andere natuur-
lijke talen vallen, zal dit Nawoord niet noemenswaardig worden gemuteerd. Het
eventueel bij een volgende productieslag ophogen van 2010 tot 2012 als ver-
valdatum van technische houdbaarheid valt onder renovatie. Dat leidt onont-
koombaar tot een nieuw product dat uitsluitend historisch naar het eerdere zal
kunnen verwijzen.



Bibliografie

[1] B.I.N. Ary. Softwartaal geen mensenwerk. Technical Report 961, Exfor-
mation Research Laboratory, Faculty of Data, Infotown, Compuland, april
1997. Confidentieel adviesrapport, externe vrijgave per 1 januari 2009.

[2] R.L. Baber. "Software engineering" vs. software engineering. Computer,
22(5):81-81, 1989.

[3] J.C.M. Baeten en C. Verhoef. Concrete process algebra. In S. Abramsky,
D.M. Gabbay en T.S.E. Maibaum, red., Semantic modelling, vol. 4 van
Handbook of logic in computer science, pag. 149-268. Oxford University
Press, 1995.

[4] J.A. Bergstra, W.J. Fokkink, W.M.T. Mennen en S.F.M. van Vlijmen.
Spoorweglogica via EURIS, vol. 22 van Quaestiones infinitae. Universiteit
Utrecht, Faculteit Wijsbegeerte, 1997.

[5] J.A. Bergstra, J. Heering en P. Klint. The algebraic specification formalism
ASF. In J.A. Bergstra, J. Heering en P. Klint, red., Algebraic specification,
pag. 1-66. The ACM Press in samenwerking met Addison-Wesley, 1989.

[6] J.A. Bergstra, J. Heering en P. Klint. Module algebra. Journal of the ACM,
37(2):335-372, 1990.

[7] J.A. Bergstra en P. Klint. The discrete time ToolBus - a coordination
architecture. Science of Computer Programming, 31:205-229, 1998.

[8] J.A. Bergstra en P. Klint. Hervorming studie informatica. Automatisering
Gids, 1998. Discussiepagina van 20 februari en van 3 april.

[9] J.A. Bergstra en J.W. Klop. Process algebra for synchronous communica-
tion. Information and Computation, 60(1/3):109-137, 1984.

[10] J.A. Bergstra en A. Ponse. Process algebra with four-valued logic. Tech-
nical Report P9724, Universiteit van Amsterdam, Programming Research
Group, 1997.

[11] J.A. Bergstra en J.V. Tucker. Equational specifications, complete term
rewriting systems, and computable and semicomputable algebras. Journal
of the ACM, 42(6):1194-1230, 1995.

143



144

[12] B.W. Boehm. Verifying and validating software requirements and design
specifications. IEEE Software, pag. 75-88, januari 1984.

[13] B.W. Boehm, J.R. Brown, H. Kaspar, M. Lipow, G.J. MacLeod en M.J.
Merritt. Characteristics of software quality, vol. 1 van TWR Series of
Software Technology. North-Holland, 1978.

[14] Y. de Boer en J. Vorstenbosch, red.. Virtueel verbonden, filosoferen over
cyberspace. Parresia, Amsterdam, 1997.

[15] M.G.J. van den Brand, M.P.A. Sellink en C. Verhoef. Generation of compo-
nents for software renovation factories from context-free grammars. In I.D.
Baxter, A. Quilici en C. Verhoef, red., proceedings of the fourth working
conference on reverse engineering, pag. 144-153, 1997.

[16] M.E. Bratman. Intention, plans, and practical reason. Harvard University
Press, 1987.

[17] F.P. Brooks. The mythical man-month. Addison-Wesley, 1982.

[18] M. Castells. The rise of the network society, The power of identity, End
of Millennium, delen 1, 2 en 3 van The information age: economy, society
and culture. Blackwell, 1996, 1997, 1998.

[19] D.J. Chalmers. The conscious mind. Oxford University Press, 1996.

[20] T.W. Deacon. The symbolic species, the co-evolution of language and the
brain. W.W. Norton & Company, 1997.

[21] E.C. van den Dool en H.G. van Dissel. Informatici en professionaliteit,
knelpunten bij de toepassing van gedragscodes. Informatie, 7/8:468-474,
1994.

[22] A. Dorling. SPICE: Software Process Improvement and Capability dEter-
mination. Information and software technology, 35(6/7):404-406, 1993.

[23] K.E. Drexler. Engines of creation: the coming era of nanotechnology. Dou-
bleday, 1986.

[24] F.A. van der Duyn Schouten, S.F.M. van Vlijmen en S.L.E. Vos de Wael.
Replacement policies for traffic control systems. IMA Journal of Mathe-
matics Applied in Business and Industry, 9(4), 1998.

[25] L.M.G. Feijs, H.B.M. Jonkers en C.A. Middelburg. Notations for software
design. FACIT. Springer-Verlag, 1994.

[26] L.M.G. Feijs, R. Krikhaar en R. van Ommering. A relational approach to
support software architecture analysis. Software-practice and Experience,
28(4):371-400, 1998.



145

[27] C. Ghezzi, M. Jazayeri en D. Mandrioli. Fundamentals of software engi-
neering. Prentice-Hall International, Inc., 1991.

[28] J.F. Groote, J.W.C. Koorn en S.F.M. van Vlijmen. The safety guaranteeing
system at station Hoorn-Kersenboogerd. In Proceedings of the Tenth An-
nual Conference on Computer Assurance, Compass'95, pag. 57-68. IEEE,
1995. IEEE catalog number: 95CH35802.

[29] J.F. Groote en A. Ponse. Syntax and semantics of tiCRL. In A. Ponse,
C. Verhoef en S.F.M. van Vlijmen, red., Algebra of communicating proces-
ses, Utrecht 1994, pag. 26-62. Springer-Verlag, 1995. WIGS.

[30] A. Hall. Is software engineering. In C. Sladge, red., Proceedings of the SEI
conference, vol. 640 van LNCS. Springer-Verlag, 1992.

[31] S. ten Have. Managers moeten kiezen, het vierfasenmodel voor organisa-
tieverbetering. Delwel Uitgeverij, 1996.

[32] J. Heering en P. Klint. The syntax definition formalism SDF. In J.A.
Bergstra, J. Heering en P. Klint, red., Algebraic specification, pag. 283-
297. The ACM Press in samenwerking met Addison-Wesley, 1989.

[33] J. Hornsby. Actions. Routledge & Kegan Paul, 1980.

[34] W.S. Humphrey. Managing the software process. Addison-Wesley, 1990.

[35] W.S. Humphrey. A discipline for software engineering. Addison-Wesley,
1995.

[36] ISO. ISO 9000-3: Quality management and quality assurance standards
- Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001 to the development,
supply and maintenance of software, 1991. ISO 9000-3:1991(E).

[37] C. Jones. The year 2000 software problem, quantifying the costs and asses-
sing the consequences. Addison-Wesley, ACM Press, 1998.

[38] S.A. Kauffman. At home in the universe: the search for laws of self-
organization and complexity. Oxford University Press, 1995.

[39] K. Kelly. Out of control. Addison-Wesley, 1994.

[40] A. De Loof. Wat is Leven? De onstoffelijke dimensie. Garant Uitgevers
N.V., Leuven, Belgie & Apeldoorn, Nederland, 1996.

[41] L. Margulis en D. Sagan. Microcosmos. University of California Press,
1997.

[42] C.J. Moya. The philosophy of action, an introduction. Polity Press, Cam-
bridge, 1990.



146

[43] D.L. Parnas. Software engineering programmes are not computer science
programmes. Technical Report 361, Communications Research Laboratory,
Faculty of Engineering, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada,
April 1998. Te verschijnen in Annals of Software Enigineering.

[44] S.L. Pfleeger en L. Hatton. Investigating the influence of formal methods.
Computer, 30(2):33-43, 1997.

[45] C.H. Schmauch. ISO 9000 for software developers. ASQC Quality Press,
1994.

[46] Stichting SERC. Het specificeren van software kwaliteit: een practische
handleiding. Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1992.

[47] M. Shaw en D. Garlan. Software architecture, perspectives on an emerging
discipline. Prentice-Hall, 1996.

[48] M. Shepperd. Foundations of software measurement. Prentice-Hall, 1995.

[49] J. Siegel. CORBA fundamentals and programming. John Wiley & Sons,
1996.

[50] Software Engineering Institute. The Capability maturity model: guidelines
for improving the software process. The SEI Series in Software Engineering.
Addison-Wesley, 1995.

[51] I. Sommerville. Software engineering. Addison-Wesley, 5th edition, 1996.

[52] C.C. Sprenger, C.H. van Eijsden, S. ten Have en F. Ossel. Vier competenties
van de lerende organisatie. Delwel Uitgeverij, 1995.

[53] I. Stewart en J. Cohen. Figments of reality. Cambridge University Press,
1997.

[54] S. Toulmin. Reason in ethics. Cambridge University Press, 1970.

[55] J. Trienekens en E. van Veenendaal. Software quality from a business per-
spective. Kluwer Bedrijfslnformatie, 1997.

[56] J.C. van Vliet. Software engineering. H.E. Stenfert Kroese B.V., 1988.

[57] S.F.M. van Vlijmen. Algebraic specification in action, vol. 26 van Quaes-
tiones infinitae. Universiteit Utrecht, Faculteit Wijsbegeerte, 1998.

[58] J. Weizenbaum. Computer power and human reason. W.H. Freeman and
Company, 1976.

[59] R.J.J. Westerdijk. Productenaansprakelijkheid voor software, vol. 16 van
Informatica en Recht. Kluwer, 1995.

[60] R.J. Wieringa. Requirements engineering, frameworks for understanding.
John Wiley & Sons Ltd., 1996.

[61] E. Yourdon. Modern structured analysis. Prentice-Hall, 1989.



Gedefinieerde acroniemen

TSE theoretische software-engineering 9
MSE mathematische software-engineering 9
ESE experimentele software-engineering 9
PSE practische software-engineering 9
UPSE uitvoerende PSE 10
DPSE descriptieve PSE 10
SSC `software science' 11

STP systeemsoftware-technologie-paradigma 16
PMP `programming methodology'-paradigma 16
SDP `systems development'-paradigma 16
SNIP softwaremanagement-paradigma 16
MC geheugencompartiment 35
BPMC gebonden en permanent geheugencompartiment 36
BVMC gebonden en variabel geheugencompartiment 36
FPMC vrij en permanent, geheugencompartiment 36
FVMC vrij en variabel geheugencompartiment 36
ISW impliciete software 45
ESW expliciete software 45
HSW hypothetische software 45
MSW manifesto software 46
IHSW incidenteel hypothetische software 46
EHSW essentieel hypothetische software 46
PHSW principieel hypothetische software 46
QSW quasi-software 51
Y10K jaar-10.000-probleem 65
SLC software life cycle/subjectieve life cycle 91
SLC1 `requirements capture' fase van de SLC 94
SLC2 ontwerpfase van de SLC 94
SLC3 implementatiefase van de SLC 94
SLC4 operationele & onderhoudsfase van de SLC 94
SLC5 postoperationele fase van de SLC 94
OLC objectieve life cycle 130

147





Quaestiones Infinitae
PUBLICATIONS OF THE ZENO INSTITUTE OF PHILOSOPHY

VOLUME 1. N.W. BOKHOVE, Phdnomenologie: Ursprung and Entwick-
lung des Terminus im 18. Jahrhundert (dissertation), 1991.

VOLUME 2. D.T. RUNIA, Platonisme, Philonisme en het begin van het
christelijk denken (inaugural lecture), 1992.

VOLUME 3. T.L. TIELEMAN, Galen and Chrysippus: Argument and Refu-
tation in the De Placitis Books II and III (dissertation), 1992.

VOLUME 4. C.A. MIDDELBURG, Programmatuur zonder Logica (inaugural
lecture), 1993.

VOLUME 5. H. BARENDREGT, M. BEZEM, J.W. KLOP (editors), Dirk van
Dalen Festschrift, 1993.

VOLUME 6. H. BALTUSSEN, Theophrastus on Theories of Perception.
Argument and Purpose in the De sensibus (dissertation),
1993.

VOLUME 7. F.P.J.M. VOORBRAAK, As Far as I Know. Epistemic Logic and
Uncertainty (dissertation), 1993.

VOLUME 8. DR. TH. VERBEEK, De vrijheid van de filosofie: refecties over
een Cartesiaans thema, (inaugural lecture), 1994.

VOLUME 9. DR. S. HUTTON, Ancient Wisdom and Modern Philosophy:
Anne Conway, F.M. van Helmont and the Seventheenth-
century Dutc,f Interchange ofldeas (public lecture), 1994.

VOLUME 10. C.M. JONKER, Constraints and Negations in Logic
Programming (dissertation), 1994.

VOLUME 11. P.M.L. STEENBAKKERS, Spinoza's Ethica from Manuscript to
Print (dissertation), 1994.

VOLUME 12. M.D. JUMELET, Essay on Elementary Number Theory in Ido,
(dissertation), 1995.

VOLUME 13. J.G. SPRING1NTVELD, Algorithms for Type Theory

(dissertation), 1995.
VOLUME 14. R.C.H.M. VAN GERWEN, Art and Experience

(dissertation), 1996.
VOLUME 15. R.D. ROLLINGER, Husserl' Position in the School ofBrentano

(dissertation), 1996.
VOLUME 16. J.C. VAN DE PoL, Termination of Higher-order Rewrite

Systems (dissertation), 1996.
VOLUME 17. DR. C. MACDONALD, Mind and Nature (public lecture),

1996
VOLUME 18. M.V.P. SLOBS, Personal Identity and the Metaphysics of Mind

(dissertation), 1997.
VOLUME 19. S. WOLF, Meaningful Lives in a Meaningless World (public

lecture), 1997.



VOLUME 20. H.H.A. VAN DEN BRINK, The Tragedy of Liberalism (disser-
tation), 1997.

VOLUME 21. D. VAN DALEN, Torens en Fundamenten (valedictory lectu-
re), 1997.

VOLUME 22. J.A. BERGSTRA, W.J. FOKKINK, W.M.T. MENNEN, S.F.M.
VAN VLIJMEN, Spoorweglogica via EURIS, 1997.

VOLUME 23. I.M. CROESE, Simplicius on Continuous and Instantaneous
Change, (dissertation), 1998.

VOLUME 24. M.J. HOLLENBERG, Logic and Bisimulation, (dissertation),
1998.

VOLUME 25. C.H. LEIJENHORST, Hobbes and the Aristotelians: The
Aristotelian Setting of Thomas Hobbes' Natural Philosophy,
(dissertation), 1998.

VOLUME 26. S.F.M. VAN VLIJMEN, Algebraic Specification in Action,
(dissertation), 1998.

VOLUME 27. M.F. VERWEIJ, Preventive Medicine Between Obligation and
Aspiration, (dissertation), 1998.

VOLUME 28. J.A. BERGSTRA EN S.F.M. VAN VLIJMEN, Theoretische
Software-Engineering: kenmerken, faseringen en classificaties,
1998.




