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modelleeroefeningen en van praktische
opdrachten met de MDD-tool.
Online support
Er is een website bij het boek: www.
modellerenalsambacht.nl, met aanvullend
en ondersteunend materiaal, zoals de
uitwerkingen van opgaven, extra teksten
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downloadsite voor de software. Deze
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Informatiemodelleren met MDD

Het boek omvat de volgende delen:
• Deel A ‘Modelgestuurd ontwikkelen’
geeft een inleiding in model-driven
development, zowel theoretisch als
praktisch.
• Deel B ‘Structuur in informatie’
gaat over informatiemodellen en
hun betekenis. Deze betekenis is
meervoudig: met een model modelleren
we de ‘wereld’ waarover informatie
moet worden vastgelegd, maar ook
het informatiesysteem dat eruit wordt
gegenereerd.

• Deel C ‘Interface en bedrijfsregels’
gaat over het ontwikkelen van
informatiesystemen met een nietstandaard gebruikersinterface en met
niet-standaard regels (bedrijfsregels).
• Deel D ‘Voortgezet modelleren’ gaat
over kiezen tussen alternatieve modellen,
waarbij afweging van soorten complexiteit
(in structuur of in regels) een belangrijke
rol speelt.
• Deel E ‘Practica’ bevat negen practica
met de MDD-tool.
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Dit boek gebruikt MDD (model-driven
development) om op een iteratieve
manier te leren informatiemodelleren.
Het uitgangspunt: modelleren moet je
zien en vooral ook zelf doen! Door veel
voorbeelden en oefeningen wordt de
‘kunst’ van het modelleren aangeleerd
als een ‘ambacht’. Naast leren door
voorbeelden, leren door oefenen en
model-driven development wordt leren via
patronen ingezet als didactisch middel.
De MDD-aanpak houdt in dat elk model
direct wordt getransformeerd in een
werkend informatiesysteem, waardoor
het in een iteratief proces kan worden
bijgesteld. Hiervoor is een geavanceerde
MDD-tool beschikbaar.
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Voorwoord
Dit boek gebruikt MDD (model-driven development) om op een iteratieve manier te leren informatiemodelleren. Het uitgangspunt: modelleren moet je zien en vooral ook zelf doen! Door veel
voorbeelden en oefeningen wordt de ‘kunst’ van het modelleren aangeleerd als een ‘ambacht’.
Naast leren door voorbeelden, leren door oefenen en model-driven development wordt leren via
patronen ingezet als didactisch middel.
Informatiemodelleren kan best lastig zijn, maar het is ook leuk! Omdat we bij het maken van een
goed model vaak een afweging moeten maken tussen verschillende soorten complexiteit, kunnen
we over verschillende kandidaatmodellen meestal heel zinvol ruzie maken. Vooral dat maakt
modelleren tot zo’n aardige bezigheid.
Waar gaat dit boek over?
Dit boek gaat primair over informatiemodelleren. Elk informatiemodel wordt door een geavanceerde tool automatisch vertaald naar een werkend informatiesysteem. Mede aan de hand daarvan
wordt het model gevalideerd en in een iteratief proces herzien en uitgebreid.
Een informatiemodel omvat structuur en regels. Aanvullend worden ‘bedrijfsregels’ gespecificeerd
en geïmplementeerd. Vaak blijkt een keuze mogelijk tussen een ingewikkelder informatiemodel met
minder bedrijfsregels en een eenvoudiger informatiemodel met meer bedrijfsregels. Het is een
kwestie van afwegen (zie figuur 12.6). Het boek gaat daarom ook over bedrijfsregels.
De keuze tussen het ene informatiemodel en het andere wordt ook beïnvloed door eisen aan de
gebruikersinterface, in het bijzonder de benodigde formulieren. Uit het ene informatiemodel kunnen bepaalde formulieren direct gegenereerd worden, terwijl het andere extra specificaties of programmeerwerk vraagt. Het boek gaat daarom ook over de gebruikersinterface.
Informatiemodel, bedrijfsregels en gebruikersinterface vormen drie componenten van één overkoepelend MDD-model. Het hieruit gegenereerde informatiesysteem omvat een database en een
applicatie voor een specifiek platform. Idealiter is het MDD-model zelf platformonafhankelijk. In dit
boek besteden we de nodige aandacht aan dat ideaal, maar we maken ook duidelijk dat het nog lang
niet verwezenlijkt is.
Uitgangspunten en didactiek
Bij het schrijven hebben we de volgende uitgangspunten in gedachten gehad:
 Het maken van een goed informatiemodel vereist oefening en ervaring.
 Een informatiemodel moet executeerbaar zijn, dat wil zeggen dat er een werkend informatiesysteem uit gegenereerd kan worden, dat terugkoppeling mogelijk maakt naar het (voorlopige)
model.
 Informatiemodellering is naast art (kunst) vooral skill (ambacht): niet alles is te vangen in
methoden, maar je kunt wel een eind komen.
 Algemene informatiepatronen kunnen helpen om het modelleren naar een hoger abstractieniveau te tillen en een methodische aanpak te ondersteunen.
 Modelleren houdt altijd afweging van complexiteit in: kies je voor een eenvoudiger informatiestructuur met meer aanvullende regels of voor een ingewikkelder structuur met minder regels?
v




Nog een belangrijk thema: het ideaal van platformonafhankelijkheid (PIM – platform
independant model) en de barrières die dat bemoeilijken.
Een MDD-tool is in het onderwijs geen doel, maar een − belangrijk − middel om de theorie te
ondersteunen.

Voorbeeldmodellen en methodisch modelleren
In het boek wordt een uitgekiende set voorbeeldmodellen, van simpel naar wat ingewikkelder, als
het ware met de lezer samen ontwikkeld. De merites van een model worden besproken, vaak aan
de hand van het gegenereerde systeem. Het model wordt bijgesteld, uitgebreid, enzovoort. Geleidelijk zal de lezer meer ‘feeling’ ontwikkelen voor mogelijke keuzes, hun mogelijkheden en beperkingen. In veel voorbeelden zijn algemene patronen aan te wijzen. Door deze te benoemen kunnen we
ze gemakkelijker in andere situaties herkennen en toepassen. In hoofdstuk 7 ‘Methodisch informatiemodelleren’ blijkt dan het moment rijp om een ‘methode’ te presenteren, in de vorm van een
stappenplan voor het ontwikkelen van een informatiemodel. We zijn dan aan het eind van deel B.
In deel C wordt de set voorbeeldmodellen uitgebreid ter illustratie van bedrijfsregels en het ontwikkelen van een gebruikersinterface. Ook hier worden methodische handreikingen gegeven, in de
vorm van stappenplannen.
In deel D wordt het pure informatiemodelleren weer opgepakt, op een wat hoger niveau. Nu worden de mogelijkheden van objectoriëntatie volop benut en met voorbeeldmodellen geïllustreerd.
Opgaven, opdrachten en practica
Het boek bevat flink wat opgaven. Deze zijn allemaal voorzien van uitwerkingen, die zijn te vinden
op de boekwebsite www.modellerenalsambacht.nl. Daarnaast zijn er praktische opdrachten, uit te voeren
met de MDD-tool. Sommige daarvan verwijzen naar een of meer practica uit deel E.
Doelgroepen en voorkennis
Het boek is geschikt voor (bedrijfskundige) informaticaopleidingen in het hoger of wetenschappelijk onderwijs. Het leent zich ook voor zelfstudie, mede door de MDD-tool (Cathedron). Er is niet
veel voorkennis nodig, maar men moet wel iets weten van relationele databases en SQL. Paragraaf
10.2 ‘Regelbewaking door databasetriggers’ vraagt daarnaast wat programmeerkennis Dit onderdeel
kan eventueel alleen globaal worden bestudeerd.
Over de auteurs
Leo Wiegerink studeerde wiskunde aan de Universiteit van Leiden. Als opleider van wiskundeleraren, als informacadocent aan de Hogere Informaticaopleiding van de Hogeschool van Amsterdam,
als docent/cursusontwikkelaar in het bedrijfsleven en tenslotte als cursusontwikkelaar bij de Informatica-faculteit van de Open Universiteit heeft hij ruime ervaring opgedaan met lesgeven aan en
cursusontwikkeling voor de doelgroepen van dit boek.
Jeanot Bijpost en Marco de Groot begonnen hun informaticaloopbaan aan de Amsterdamse HIO.
Vanuit hun bedrijf, Mattic Software, houden zij zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van
grote informatiesystemen binnen de Nederlandse overheid. Het ontwikkelen van tools voor systeemontwikkelaars (metasysteemontwikkeling) loopt als rode draad door hun werk.
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Harold Pootjes studeerde wis- en natuurkunde met hoofdvak geofysica aan de Universiteit van
Utrecht. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als docent en cursusontwikkelaar bij de Informaticafaculteit van de Open Universiteit.
Dank aan ...
Graag willen we iedereen bedanken die aan dit boek heeft bijgedragen. Onze achterbannen voorop!
Vervolgens de informaticafaculteit van de Open Universiteit, waarmee we een unieke samenwerking hebben gehad. In het bijzonder bedanken we Bart Pauw, die van meet af aan heeft meegelezen
en heeft gezorgd voor de onmisbare terugkoppeling vanuit het onderwijs. Ook bedanken we alle
studenten die delen van het materiaal van kritisch commentaar hebben voorzien.
Leo Wiegerink, Jeanot Bijpost, Marco de Groot en Harold Pootjes
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Software
Bij dit boek wordt de MDD-tool Cathedron® meegeleverd, met alle voorbeeldmodellen die in het
boek worden behandeld. Cathedron is een product van de firma Mattic. Het is een mooi en prettig
instrument voor het gestelde doel: elk informatiemodel wordt in een handomdraai vertaald naar een
werkend informatiesysteem met een rijke functionaliteit. Aan zo’n basissysteem kunnen op diverse
manieren werkende bedrijfsregels worden toegevoegd. Ook de gebruikersinterface is aanpasbaar,
met menu’s en formulieren voor verschillende eindgebruikersgroepen.
Cathedron is ontwikkeld voor de praktijk én voor gebruik in het onderwijs. Voor dit laatste is nauw
samengewerkt met docenten en studenten van de Open Universiteit. De tool gebruikt Firebird 2.5
als onderliggend databasemanagementsysteem. Dit is een open source product, dat een solide basis
vormt voor kleine tot zeer omvangrijke databases.
Bij dit alles kunnen we niet genoeg benadrukken dat dit boek in wezen een theorieboek is, hoeveel
praktijk het ook bevat. De tool is een middel. We hebben geprobeerd om alles wat specifiek is, naar
een hoger niveau te tillen, zodat het geleerde ook elders bruikbaar is.
Website
Het boek heeft een website: www.modellerenalsambacht.nl, met aanvullende informatie en diensten.
Hier kunt u de software downloaden en een pdf met de uitwerkingen van alle opgaven.
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Opbouw van het boek
Het boek is opgebouwd uit vier delen:
Deel A ‘Modelgestuurd ontwikkelen’ geeft een inleiding in model-driven development, zowel theoretisch als praktisch.
 Hoofdstuk 1 ‘Van informatiemodel naar informatiesysteem’ geeft een inleiding in informatiemodelleren in MDD-perspectief. In een practicum met de MDD-tool (Cathedron) wordt modeldriven development tastbaar gemaakt, zowel vanuit het perspectief van de gebruiker als dat van
de ontwikkelaar.
 Hoofdstuk 2 ‘MDD en platformonafhankelijk ontwikkelen’ gaat over de verschillende abstractieniveaus van MDD-modellen: een platformonafhankelijk model (PIM) wordt getransformeerd naar
één of meer platformspecifieke modellen (PSM’s).
 Hoofdstuk 3 ‘Modelleren als iteratief proces’ illustreert hoe een informatiemodel en het bijbehorende informatiesysteem in een herhalingscyclus (iteratief proces) stap voor stap groeien en veranderen (incrementeel ontwikkelen).
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Deel B ‘Structuur in informatie’ gaat over informatiemodellen en hun betekenis. Deze betekenis is
meervoudig: een model modelleert de ‘relevante wereld’ waarover informatie moet worden vastgelegd, maar ook het informatiesysteem dat eruit wordt gegenereerd.
 In hoofdstuk 4 ‘Informatie, objecten en feiten’ wordt aan de hand van eenvoudige voorbeelden
het begrip informatie verdiept en gerelateerd aan twee andere fundamentele begrippen: object en
feit. Tevens wordt de kennis van platformonafhankelijke informatiemodellen uitgebreid en wordt
een link gelegd met genormaliseerde, relationele modellen.
 In hoofdstuk 5 ‘Analyseren en modelleren’ gaat het om het maken van keuzes en de consequenties daarvan. Aan de hand van alternatieve oplossingen van een modelleerprobleem ervaart u hoe
een ontwikkelaar iemand is die permanent voor- en nadelen van oplossingen tegen elkaar afweegt.
 In hoofdstuk 6 ‘Informatiepatronen’ gaat het om informatiestructuren op een hoger abstractieniveau: u leert in verschillende informatiemodellen gemeenschappelijke patronen te herkennen
en deze in nieuwe situaties toe te passen.
 Hoofdstuk 7 ‘Methodisch informatiemodelleren’ is gewijd aan het methodisch ontwikkelen van
informatiemodellen. Centraal hierin staan complexiteitsreductie door een modulaire aanpak en
het herkennen van patronen.
Deel C ‘Interface en bedrijfsregels’ gaat over het ontwikkelen van informatiesystemen met een nietstandaard gebruikersinterface en met niet-standaard regels (bedrijfsregels).
 Hoofdstuk 8 ‘Gebruikersinterface’ is gewijd aan non-default ontwerp van een gebruikersinterface: formulieren en menu’s voor verschillende soorten gebruikers.
 Hoofdstuk 9 ‘Bedrijfsregels’ en hoofdstuk 10 ‘Implementatie van bedrijfsregels’ gaan over de
verschillende typen bedrijfsregels waaraan informatieverzamelingen kunnen zijn onderworpen en
de wijze waarop deze regels kunnen worden gehandhaafd.
Deel D ‘Voortgezet modelleren’ gaat over kiezen tussen alternatieve modellen, waarbij afweging
van soorten complexiteit (in structuur of in regels) een belangrijke rol speelt.
 Hoofdstuk 11 ‘Generalisatie’ behandelt de mogelijkheden van generalisatiestructuren, met
subklassen. Daarbij zal de kracht van objectoriëntatie blijken.
 Hoofdstuk 12 ‘Generiek modelleren’ is, in het licht van al het voorgaande, gewijd aan de kern
van het modelleerambacht: het constant afwegen van complexiteit in informatiestructuur tegen
complexiteit in interface en regels.
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1

Van informatiemodel naar
informatiesysteem

Zolang er software is ontwikkeld, bestaan er softwaremodellen. Vaak hebben deze de vorm van
plaatjes die fungeren als contract voor te schrijven programmacode. Als dit codeerwerk goed wordt
gedaan, heeft de code precies de eigenschappen die in het model zijn gespecificeerd, plus extra
(technische) eigenschappen waarover het model helemaal geen uitspraak doet, omdat ervan is geabstraheerd. Na het schrijven van de code blijft het model beschikbaar als documentatie. Maar wanneer model en code los van elkaar kunnen worden gewijzigd, is er geen garantie dat ze onderling
consistent blijven. Het gevolg is dat het model niet meer als contract fungeert voor de geschreven
code.
Dit is een van de problemen waarvoor model-driven development (MDD) een oplossing biedt. MDD is
een softwareontwikkeltechnologie waarbij een model strak gekoppeld blijft aan het te bouwen
softwaresysteem. Vanuit een MDD-model kan in elk stadium een werkend systeem worden gegenereerd. Zo kan het model snel en frequent worden gevalideerd bij gebruikers en andere belanghebbenden.
Dit boek richt zich op MDD voor gegevensintensieve toepassingen (informatiesystemen). Het
voorbeeld in dit hoofdstuk is gebaseerd op een model voor het informatiesysteem van een cd-verzamelaar. In de practica wordt dit model tot leven gewekt met behulp van de MDD-tool Cathedron
in de vorm van een werkende toepassing. Hierbij wordt uit hetzelfde model naar keuze een grafische Windows-interface of een webinterface gegenereerd.
In latere hoofdstukken wordt het model stap voor stap uitgebreid en omgebouwd, uiteindelijk tot
het model voor een mediawinkel, met naast cd’s ook films, boeken en games.
1.1

Wat is model-driven development?

Model-driven development (MDD) is een technologie om software te ontwikkelen. Bijzonder aan MDD is
dat het te ontwikkelen softwaresysteem automatisch wordt gegenereerd uit een model.
1.1.1

MDD voor gegevensintensieve toepassingen

is van origine een ontwikkeltechnologie voor gegevensintensieve toepassingen. In de praktijk
zijn dat vrijwel altijd informatiesystemen op basis van een relationele database. De Engelse term
database driven application geeft goed weer waar het om gaat: de database staat centraal en de
applicatiefunctionaliteit wordt voor een groot deel door de database geïmpliceerd. Kernfuncties zijn
de zogenaamde CRUD-operaties:
 create: aanmaken van nieuw object (in relationele terminologie: ‘insert’).
MDD
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 retrieve: ophalen van gegevens (in relationele terminologie: ‘select’).
 update: wijzigen van een object (relationeel: een rij).
 delete: verwijderen van een object (relationeel: een rij).
Ook zoekoperaties behoren tot de (voorspelbare) kernfunctionaliteit. Daarnaast kan zo’n applicatie
ook niet-standaardfunctionaliteit bevatten zoals specifieke rapportages of het bewaken van allerlei
regels.
Inmiddels wordt MDD ook veelvuldig toegepast bij het ontwikkelen van objectgeoriënteerde systemen (OO). In dit boek richten we ons echter geheel op gegevensintensieve systemen op basis van
een relationele database.
Andere termen
In plaats van MDD worden ook wel de termen MDE (model-driven engineering) en MDSD (model-driven software
development) gebruikt. Een oudere benaming is MAD: model-based application development.

1.1.2

Systeemgeneratie

Omdat bij MDD een systeem automatisch wordt gegenereerd uit een model, is een MDD-model
meer dan documentatie. Elke verandering in het model leidt automatisch tot een verandering in het
systeem, zodanig dat model en systeem in de pas blijven lopen (zie figuur 1.1).

model

Figuur 1.1

1.1.3

generatie

+
applicatie

database

Uit model wordt doelsysteem gegenereerd

Informatie, presentatie en gedrag

Aan informatiesystemen en ook aan modellen waaruit de systemen worden gegenereerd, zijn drie
aspecten te onderscheiden: informatie, presentatie en gedrag. Zie figuur 1.2.

presentatie

gedrag

informatie
Figuur 1.2

4

Drie aspecten van een informatiesysteem

Hoofdstuk 1 – Van informatiemodel naar informatiesysteem

Informatie
Informatie is de basis van elk informatiesysteem. Informatie heeft verschillende gezichten. De
eindgebruiker van een informatiesysteem ziet informatie via schermformulieren of papieren rapportages. Als de eindgebruiker een ander computersysteem is, ‘ziet’ die gebruiker de informatie
misschien in de vorm van XML- of webserviceberichten. Een databasebeheerder ziet informatie als
gegevens die zijn opgeslagen in een database en is niet zozeer geïnteresseeerd in de gegevens zelf
als wel in de databasestructuur en de snelheid van verwerking. Een ontwikkelaar ziet het nog weer
anders: die is niet in informatie geïnteresseerd, maar des te meer in de structuur ervan, los van
databasekenmerken.
Presentatie
Informatie krijgt pas nut wanneer deze zichtbaar wordt gemaakt voor gebruikers. Hiermee komen
we aan het tweede aspect van systeem en model: presentatie. We denken allereerst aan een grafische
gebruikersinterface (graphic user interface, GUI), met menu’s en schermformulieren. Figuur 1.3
toont een stukje van een klantformulier, onderdeel van zo’n GUI. We merken hierbij alvast op dat
een GUI een actieve interface is en daarom ook gedrag omvat.
Naast GUI’s zijn er ook andere manieren van presenteren. Zo zijn er spraakinterfaces voor blinden,
papieren rapportages voor managers en XML- of webservice-interfaces voor presentatie van informatie aan andere computersystemen.
We zullen ons in dit boek voornamelijk richten op GUI’s. Toch is de ruimere context van belang,
want de ontwikkelfilosofie gaat uit van de gedachte dat specificaties zoveel mogelijk onafhankelijk
van specifieke technologie moeten plaatsvinden. Veranderen van presentatieplatform kan dan met
relatief weinig moeite plaatsvinden. We noemen hier in het bijzonder de overgang van een Windows-GUI naar een webinterface. In de practicumopdrachten zullen we dit illustreren door vanuit
één specificatie twee soorten gebruikersinterface te genereren.

Figuur 1.3

GUI: presentatie en gedrag
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Gedrag
Het derde aspect, gedrag, heeft betrekking op informatie en presentatie vanuit een tijdsperspectief.
Allereerst zijn dat veranderingen in de tijd binnen de informatieverzameling. Denk aan het toevoegen of verwijderen van een klant of het wijzigen van klantgegevens in een database. We kunnen dit
zien als pure informatiegebeurtenissen, geheel los van presentatie. Maar de GUI kan daar een belangrijke rol bij spelen als de plek waar gedrag wordt geïnitieerd. Bijvoorbeeld het klikken op een
deleteknop (gebeurtenis in de GUI) leidt tot het verwijderen van een klantrecord (gebeurtenis in de
informatieverzameling). Of het klikken op een knop ‘Kwartaaloverzicht’ leidt tot het afdrukken van
een kwartaaloverzicht.
Ook veranderingen in presentatie vallen onder de noemer gedrag, bijvoorbeeld het rood worden
van een rekeningveld zodra het saldo negatief wordt.
1.1.4

Bedrijfsregels

Het informatiemodel legt een informatiestructuur vast en die structuur bevat impliciet allerlei regels. Bijvoorbeeld de regel dat een klantadres verplicht is. Wordt in het gegenereerde systeem gepoogd een klant in te voeren zonder adres, dan zal een foutmelding volgen en wordt invoer van de
klant geweigerd. Dit is een vorm van gedrag. Dit gedrag zorgt ervoor dat de regel wordt gehandhaafd.
Een informatiesysteem moet in het algemeen nog een flink aantal aanvullende regels bevatten, die
niet al in het informatiemodel vastliggen. Deze regels worden in eerste instantie veelal in natuurlijke
taal geformuleerd en later omgezet naar een formele specificatie, met het informatiemodel als context. We spreken van bedrijfsregels (business rules). Er zijn verschillende typen bedrijfsregels, waaronder
afleidingsregels en constraints.
Afleidingsregels
Een afleidingsregel legt vast dat een waarde uit andere waarden moet worden afgeleid en hoe dat moet
gebeuren. Een voorbeeld is een btw-bedrag, dat (automatisch) wordt berekend uit een brutoprijs en
een btw-percentage, als het product daarvan.
Constraints
Een constraint is een beperkingsregel, een regel die zegt dat iets niet mag.
Een voorbeeld, uit de bankwereld, is de regel dat men op een spaarrekening niet rood mag staan.
Zo’n constaint is zinloos, wanneer niet ook wordt vastgelegd hoe de regel wordt gehandhaafd.
Hiertoe moet worden vastgelegd wat er moet gebeuren bij een overtreding of een dreigende overtreding van de regel.
In het algemeen kan het handhaven van constraints ‘hard’ of ‘zacht’ gebeuren.
Een harde constraint wordt hard afgedwongen. Als ‘niet roodstaan’ een harde constraint is, moet
elke transactie die tot roodstand zou leiden, worden voorkomen. Het meest plausibele gedrag is in
dit geval: weigeren van zo’n transactie, onder afgifte van een melding.
Een zachte constraint wordt niet door het systeem afgedwongen, maar kan wel leiden tot een geautomatiseerde waarschuwing en eventueel tot menselijke actie. Een voorbeeld vinden we bij een
kwartaalkrediet, met als constraint dat men eens in de drie maanden een positief saldo moet hebben. Dit kan natuurlijk niet door een informatiesysteem worden afgedwongen. Een klant die zich
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niet aan de regel houdt, veroorzaakt wel een ‘ongewenste toestand’, waar wat aan moet gebeuren.
Wát er moet gebeuren en in welke volgorde, geautomatiseerd dan wel via menselijke actie, behoort
tot het onderwerp workflow. We komen daarop terug in hoofdstuk 9 ‘Bedrijfsregels’. De constraints
in dit boek zijn vrijwel allemaal harde constraints. De consequentie is dat we een voorgestelde
constraint op hardheid moeten toetsen. Een veelgemaakte fout is dat een constraint die eigenlijk
een workflowregel is, hard wordt geïmplementeerd. Het systeem is dan te streng en de gebruiker
heeft daar last van.
1.1.5

MDD-modelarchitectuur

bedrijfsregels

gedrag

interfacespecificatie

gedrag

De drie aspecten informatie, presentatie en gedrag, vormen  samen met bedrijfsregels  de basis
voor een MDD-modelarchitectuur: de opbouw van een MDD-model uit een informatiemodel, een
interfacespecificatie en bedrijfsregels (zie figuur 1.4).

informatiemodel
Figuur 1.4

MDD-modelarchitectuur

Het informatiemodel beschrijft de structuur van de informatie die in het systeem zal mogen (en kunnen) worden opgeslagen. Het bestaat onafhankelijk van de andere modelcomponenten en vormt de
basis van het MDD-model.
De interfacespecificatie beschrijft de structuur en het gedrag van de gebruikersinterface. Dit gebeurt op
een zeker abstractieniveau en is idealiter onafhankelijk van het gebruikte platform.
De interfacespecificatie verwijst naar het informatiemodel en kan niet op zichzelf bestaan.
Bedrijfsregels zijn aanvullende regels die nog niet zijn beschreven via het informatiemodel. Ze worden
vaak in eerste instantie gespecificeerd in natuurlijke taal (zoals Nederlands) en later vertaald naar
een formele specificatie in een programmeertaal. Behalve de regel zelf moet ook het gedrag worden
beschreven waarmee de regel wordt gehandhaafd.
De programmacode voor het handhaven van bedrijfsregels en voor niet-standaardgedrag van interfacecomponenten
wordt soms bedrijfslogica genoemd. Vaker nog wordt de Engelse term business logic gebruikt. ‘Logica’ in deze
context moet worden onderscheiden van ‘logica’ als de fundamentele leer van redeneren en waarheid.
Figuur 1.4 is het ‘speelveld’, in zijn meest grove vorm, van het hele boek. Alle theorie behelst verfijningen of afgeleiden ervan. In hoofdstuk 2 ‘MDD en platformonafhankelijk ontwikkelen’ gaan we
dieper in op de MDD-modelarchitectuur.
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1.2

Het informatiemodel

In paragraaf 1.1.5 is een MDD-softwaremodel beschreven in termen van een informatiemodel, een
interfacespecificatie en bedrijfsregels. We zullen nu zien wat we ons hier bij moeten voorstellen, te
beginnen met het informatiemodel. Hiertoe introduceren we eerst een ‘relevante wereld’ voor onze
voorbeelden.
1.2.1

Relevante wereld

We zullen gebruikmaken van een voorbeeld: een model genaamd Muziekcollectie1. Dit wordt
opgesteld ten behoeve van een eenvoudig informatiesysteem voor de persoonlijke cd-verzameling
van een muziekliefhebber, zie figuur 1.5. We beginnen eenvoudig en maken het gaandeweg complexer.

Figuur 1.5

Relevante wereld

De muziekcollectie vormt de relevante wereld. Wanneer we deze term gebruiken, bedoelen we niet de
fysieke wereld van cd’s, hoesjes en dergelijke, maar een geabstraheerde versie ervan. De abstractie
houdt in dat we alleen kijken naar informatie over die wereld, voor zover die relevant is vanuit de
optiek van de muziekliefhebber. En dat zal vaak nog lastig blijken, want wat is ‘relevant’? De muziekliefhebber zal daar vooraf meestal maar een vaag idee van hebben, de informatiebehoefte zal
pas tijdens het ontwikkelproces uitkristalliseren.
Er is nog iets in het spel: het compleet uitmodelleren van de informatiebehoefte kan op gespannen
voet komen te staan met de usability (het gebruiksgemak) van de applicatie. Te ver uitmodelleren
van details van de relevante wereld (bijvoorbeeld modelleren van alle informatie op de hoesjes) kan
leiden tot een onnodig ingewikkelde applicatie. Zo kunnen we nu al zien aankomen dat de ontwikkelaar iemand is die constant dingen tegen elkaar moet afwegen. ‘Het’ model bestaat dan ook niet.
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1.2.2

Een informatiediagram

Het informatiemodel Muziekcollectie1 kunnen we niet in één keer volledig weergeven. We kunnen
wel de essentie weergeven in een plaatje, een informatiediagram geheten. Later zullen we zien wat er
nog ontbreekt om een informatiesysteem te kunnen genereren.
Figuur 1.6 geeft een eenvoudig informatiediagram bij het informatiemodel van Muziekcollectie1.
Het beschrijft een informatiestructuur die betrekking heeft op albums en tracks. Het diagram is
‘geschreven’ in de grafische taal UML (unified modeling language).

Album
nr
i
titel
aantal tracks

informatiemodel

1

*

Track
album
volgnr
titel
componist
Figuur 1.6

i
i

Informatiediagram bij informatiemodel Muziekcollectie1

We zullen nu de afzonderlijke elementen van het informatiediagram van figuur 1.6 bespreken.
1.2.3

Klassen en objecten

Het informatiediagram van figuur 1.6 geeft twee klassen weer, Album en Track. De klassen staan
voor ‘soorten van dingen’: albums en tracks. Elke klasse kan worden gezien als een verzameling van
objecten. Deze objecten staan voor ‘dingen’: concrete albums respectievelijk tracks. Een object heet
een instantie (‘voorkomen’) van een klasse.
Klassen en concepten
De correspondentie tussen de klassen in een model en de concepten die we in de relevante wereld onderscheiden
en waar we in natuurlijke taal over praten, is allerminst eenduidig. Soms worden concepten als het ware ‘ontdekt’ en
van een klasse-equivalent voorzien. Maar het komt ook vaak voor dat concepten niet tot een klasse leiden of dat
verschillende concepten opgaan in één klasse.
Het is een kwestie van ervaring en van training in het doordenken van de consequenties van een keuze.

Andere termen
In teksten over informatiemodellering wordt vaak de term entiteit gebruikt, voor wat wij  UML-conform  een klasse
noemen. Men komt ook de term entiteittype tegen; met ‘entiteit’ wordt dan een instantie (object) aangeduid.
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1.2.4

Attributen

Attributen zijn eigenschappen van de objecten die tot de klasse behoren. Klassen waarmee informatie wordt gemodelleerd, en dat zijn alle klassen in dit boek, hebben vrijwel altijd één of meer
attributen.
De attributen van Album en Track
De klasse Album heeft drie attributen:
 nr, een uniek nummer (natuurlijk getal) waarmee de muziekliefhebber zelf de albums via plakkertjes heeft geïdentificeerd
 titel, voor de albumtitel
 aantal tracks, voor het aantal tracks van een album.
De klasse Track heeft vier attributen:
 album, met als waarde het albumobject waarop de track staat
 volgnr, ter onderscheiding van de track binnen het album
 titel, voor de tracktitel
 componist, voor componistinformatie.
Een volledige en ondubbelzinnige attribuutaanduiding is van de vorm klassenaam.attribuutnaam.
Bijvoorbeeld: Album.titel en Track.titel.
Merk op dat de attribuutnaam ‘aantal tracks’ een spatie bevat. Zowel klassenamen als attribuutnamen mogen spaties bevatten en daarnaast bijzondere tekens, zoals é.
Associatieattribuut
De onderstreping van het attribuut Track.album geeft aan dat dit een associatieattribuut is, dat is een
attribuut waarvan de waarde een object is. De mogelijke waarden van Track.album zijn objecten
van de klasse Album. Van elk object is de attribuutwaarde het album waarop de track staat. Zodoende hoort bij elk Track-object één Album-object. Grafisch wordt dit nog eens benadrukt door
het lijntje van Track naar Album. Zie figuur 1.7.

Figuur 1.7
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In figuur 1.7 is de naam van het associatieattribuut herhaald naast het corresponderende lijntje. In het algemeen
zullen we zo’n herhaling achterwege laten wanneer voor de menselijke lezer duidelijk is welke klasse bij het associatieattribuut hoort. Later zullen we voorbeelden zien waarbij aan de naam van een associatieattribuut niet zo gemakkelijk is af te lezen welke klasse en welk lijntje erbij horen. Attribuutvermelding bij het lijntje kan dan verhelderend
zijn. Bij invoer van een model in een MDD-tool moet de klasse bij een associatieattribuut altijd expliciet worden
opgegeven. Voor de menselijke lezer echter houden we de diagrammen liefst zo kaal en overzichtelijk mogelijk.
Een Album-object kan niet worden verwijderd, zolang er een Track-object bestaat waarvan het
associatieattribuut album dat object als waarde heeft. Eerst moeten dan de corresponderende
Track-objecten worden verwijderd.
Echter, als de MDD-tool dit ondersteunt, kan een cascading delete worden gespecificeerd voor het
associatieattribuut, leidend tot een cascading delete voor de corresponderende verwijssleutel (foreign key) in de onderliggende relationele database. In dat geval leidt een poging tot verwijdering
van een Album-object tot een poging tot verwijdering van bijbehorende Track-objecten. Als dat
lukt wordt het Album-object met tracks en al verwijderd.
1.2.5

Identificerende attributen en attribuutcombinaties

Met de ‘i’ achter Album.nr wordt aangegeven dat dit nummer een uniek nummer is, waardoor een
album wordt geïdentificeerd en onderscheiden van andere albums. Album.nr heet een identificerend
attribuut.
Per album is het volgnummer van een track uniek, zodat de combinatie van de attributen
Track.album en Track.volgnr identificerend is voor een track. Dit wordt aangegeven met twee i’s.
De combinatie Track.album, Track.volgnr heet een identificerende attribuutcombinatie. Zie figuur 1.8.

Figuur 1.8

Identificerend attribuut en identificerende attribuutcombinatie

Het identificerend zijn van een attribuut of attribuutcombinatie is in feite een regel, een identificatieregel. Deze omvat twee deelregels:
 het attribuut of de attribuutcombinatie moet een waarde hebben (verplichte-waarderegel)
 alle attribuutwaarden of waardencombinaties moeten verschillend zijn (uniciteitsregel).
Per klasse zullen we altijd precies één identificatieregel geven, die  zoals we nog zullen zien 
medebepalend is voor de automatische transformatie van informatiemodel naar database. Het ligt
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voor de hand te veronderstellen dat een identificerend attribuut of een identificerende attribuutcombinatie wordt getransformeerd naar een primaire sleutel van een databasetabel. In het algemeen
is dit echter geen juiste veronderstelling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor de databases tabellen
met aparte, kunstmatige primaire sleutels worden gegenereerd. Of dat dat alleen gebeurt voor klassen met een samengestelde identificatieregel.
1.2.6

Optionele en verplichte attributen

Een verplicht attribuut is een attribuut waarvan de waarde door de gebruiker verplicht moet worden
ingevuld (verplichte-waarderegel). In een informatiediagram kunnen we dit expliciet aangeven (het
r
hoeft niet!) met (van ‘required’). In figuur 1.9 gebeurt dat voor de attributen Album.titel en
Track.titel.
Tegenover een verplicht attribuut staat een optioneel attribuut, daarvan mag de waarde niet-ingevuld
blijven (in databasetermen: null). Wanneer we in een informatiediagram optionaliteit expliciet willen
aangeven, doen we dat met o. In figuur 1.9 is Track.componist optioneel. Het diagram zegt dat er
(behoudens andere regels) tracks zonder componistinformatie mogen voorkomen.

Figuur 1.9

Optioneel, verplicht of ‘buiten beschouwing’
r

We vinden het belangrijk de diagrammen zo eenvoudig mogelijk te houden, daarom zullen we en
 alleen vermelden wanneer we erover hebben nagedacht en vermelding toegevoegde communicatiewaarde heeft. Staat er niets bij een attribuut, dan mogen we geen conclusie trekken over verplicht
zijn of optionaliteit. Het enige wat we mogen concluderen, is dat de opsteller van het diagram het
niet nodig vond hierover iets op te nemen. Misschien wist die nog niet of het een verplicht attribuut moest worden. Of misschien wist die het wel, maar wilde die het in dit diagram niet vermelden, om het eenvoudig te houden. In figuur 1.9 is ‘Album.aantal tracks’ zo’n attribuut.
Op het voorgaande maken we één uitzondering, maar ook dat is weer voor de eenvoud: een identificerend attribuut (i) is verplicht, tenzij optionaliteit expliciet wordt aangegeven (). Dat laatste is
alleen mogelijk voor een attribuut dat deel uitmaakt van een identificerende attribuutcombinatie. In
figuur 1.9 zijn dus zowel het identificerende attribuut van Album verplicht als de beide attributen
van de identificerende attribuutcombinatie van Track. Later zullen we enkele voorbeelden tegenkomen van klassen met een identificatie door twee attributen waarvan er één optioneel is.
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UML-profile
Onze UML-notatie is een UML-profile met afwijkingen van standaard UML. Zo duidt onderstreping in ons profile
een associatieattribuut aan. Standaard UML kent geen associatieattributen. Een tweede, belangrijke afwijking van
standaard UML is het gebruik van identificerende attributen.
Identificatieregels en objectidentificatie in OO-systemen
In objectgeoriënteerde programmeeromgevingen kennen we het begrip objectidentificatie. Dit houdt in dat elk
object, ongeacht zijn attribuutwaarden een eigen objectidentiteit heeft. Twee verschillendeobjecten, met elk hun
eigen objectidentiteit, kunnen dus dezelfde attribuutwaarden hebben. Bij objectidentificatie door middel van attribuut-identificatieregels is dat onmogelijk: verschillende objecten verschillen altijd in hun identificerende attribuutwaarde(n). Dit heeft alles te maken met het feit dat we bij MDD modelleren voor gegevensintensieve, databasegeoriënteerde systemen.

Opgave 1.1

Zullen in een informatiesysteem dat conform het model van figuur 1.9 wordt gebouwd, albumtitels
op een eenduidige, gestandaardiseerde manier worden opgeslagen? En de namen van componisten?
1.2.7

Associaties en multipliciteiten

Het associatieattribuut Track.album legt een correspondentie vast tussen de klasse Track en de
klasse Album: bij een Track-object hoort één Album-object en bij een Album-object kunnen willekeurig veel (nul of meer) Track-objecten horen. Deze correspondentie draagt de naam associatie. In
het informatiediagram wordt de associatie uitgedrukt door het verbindingslijntje tussen de twee
klassen.
De aantalaanduidingen ‘precies één’ of ‘nul of meer’ heten multipliciteiten of cardinaliteiten en worden
grafisch aangegeven met de 1 respectievelijk * bij het verbindingslijntje (zie figuur 1.10).

Figuur 1.10

Multipliciteiten

Let op de leesvolgorde: bij een Track-object hoort precies één (1) Album-object. Lees de 1 aan de
‘overkant’ van het lijntje. Evenzo: bij een Album-object horen nul of meer, dat wil zeggen willekeurig veel (*) Track-objecten.
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Andere mogelijke multipliciteiten zijn: 0..1 (nul of één), 1..* (één of meer) of bijvoorbeeld 3..6 (minimaal 3, maximaal 6).
De 1 is eigenlijk een verkorte notatie voor 1..1 en * een verkorte notatie voor 0..*. Vóór de punten
staat steeds de minimum multipliciteit en erachter de maximum multipliciteit, waarbij * staat voor ‘willekeurig veel’.
Figuur 1.11 geeft een aantal voorbeelden van associaties tussen willekeurige klassen A en B, met
hun multipliciteiten.

Figuur 1.11

Voorbeelden van 1-op-n-associaties

In plaats van de * (de UML-notatie) treft men vaak ook n aan. Alle associaties van de figuren a t/m
e noemen we 1-op-n-associaties (vanuit A gezien) of n-op-1-associaties (vanuit B gezien).
De klasse aan de 1-kant wordt ouderklasse of parent class genoemd en de klasse aan de n-kant kindklasse of child class. We zien: bij een ouderobject horen ‘n’ kindobjecten, bij een kindobject horen nul
of één ouderobjecten.
De ouderklasse tekenen we vrijwel altijd hoger dan de corresponderende kindklassen. Dit is een
belangrijke tekenconventie. Later zullen we zien dat deze conventie ons toestaat de multipliciteiten
in veel gevallen weg te laten.
Elke associatie tussen klassen A en B kunnen we opvatten als een verzameling objectparen (a, b),
waarbij a een A-object is en b een B-object.
In hoofdstuk 3 ‘Modelleren als iteratief proces’ introduceren we ook n-op-m-associaties.
Opgave 1.2

Stel, er zijn 100 B-objecten. Geef voor elk van de figuren 1.11 a t/m e minima en maxima voor:
a het mogelijke aantal A-objecten
b het mogelijke aantal A-objecten dat is geassocieerd met een B-object
c het mogelijke aantal elementen (objectparen) van de associatie.
1.2.8

Een kip-ei-probleem

Figuur 1.11d stelt ons voor een probleem: bij elk A-object hoort minimaal één B-object en bij elk
B-object hoort precies één A-object. Hoe krijgen we dat voor elkaar uitgaande van een beginsituatie
zonder A- en B-objecten?
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Figuur 1.12a maakt de situatie wat concreter voor albums en tracks. De vraag is hoe we een eerste
album met track geregistreerd krijgen, zonder een van de multipliciteitsregels te overtreden. Beginnen we met het album, dan overtreden we de regel ‘1 of meer tracks’, beginnen we met de track
dan overtreden we de regel ‘1 album’. Het lijkt een kip-ei-probleem: ‘elke kip komt uit een ei, maar om
een ei te krijgen heb je een kip nodig’ (zie figuur 1.12b).

Figuur 1.12

Een kip-ei-probleem

Aangezien we een album en een track niet tegelijkertijd kunnen invoeren, is hier alleen maar uit te
komen wanneer één van de regels tijdelijk niet hoeft te gelden. Dat is mogelijk, maar in de regel
alleen wanneer we de 1-op-1..*-regel niet via het informatiemodel afdwingen, maar op een andere
manier, via de applicatie. De details zijn tool- en databaseafhankelijk. In deel C leert u hier meer
over.
‘Wereld’ en ‘relevante wereld’
Kip-ei-problemen zijn allerminst triviaal, ook in omgevingen met geavanceerde transactiemechanismen (zoals alle tegenwoordige relationele databases). Dat is al reden genoeg om in het informatiemodel kip-ei-multipliciteiten te vermijden. Maar los van een technisch probleem moeten we ons
ook de vraag stellen of een 1-op-1..* associatie echt is wat we willen.
Het is verleidelijk om te poneren dat in werkelijkheid elk album minstens één track heeft en dat dus
de multipliciteit aan de n-kant 1..* moet zijn. Echter, bij informatiemodelleren gaat het er niet om
hoe ‘de wereld’ in elkaar zit, maar wat de informatiebehoefte over die wereld is. Dat is precies wat
met ‘relevante wereld’ wordt uitgedrukt.
De vraag die we ons moeten stellen is dus niet of elk album tracks heeft en ook niet of trackinformatie wenselijk is maar of we het onmogelijk willen maken albuminformatie op te slaan zonder
trackinformatie. We moeten ons realiseren dat een verbod erg ver gaat en dat we daar misschien
spijt van krijgen. (De trackinformatie is wellicht niet altijd direct beschikbaar of misschien wil de
muziekliefhebber eerst alle albumnummers, -namen en -componisten kunnen invoeren en pas later
de tracks.)
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Als een verbod inderdaad te ver gaat, is ons probleem opgelost: we modelleren niet 1-op-1..* maar
1-op-*. Desgewenst kunnen we in de applicatie nog een waarschuwing inbouwen, wanneer een
album wordt ingevoerd zonder tracks.
Als we voor een verbod kiezen, moeten we in het informatiemodel echter eveneens kiezen voor 1op-*. In dat geval is echter helder dat we dat alleen doen om een technisch probleem te omzeilen,
het ‘kip-ei’-probleem. Dit betekent niet dat we afzien van de beoogde multipliciteitsregel. Het betekent alleen dat de 1-op-1..*-regel niet via het informatiemodel kan worden afgedwongen.
1.2.9

Attribuuttypen

Elk attribuut in het model van Muziekcollectie1 heeft een verzameling toegestane waarden. Deze
verzameling heet het attribuuttype van het attribuut. Zonder attribuuttypen is het model onvolledig
en is het onmogelijk er een database uit te genereren. Databasetabellen hebben immers kolommen
met een bepaald datatype (zoals Integer of Varchar) en die datatypen moeten afgeleid kunnen worden uit het informatiemodel.
In onze informatiediagrammen zullen we het attribuuttype meestal weglaten, om ruimte te besparen en omdat het attribuuttype in eerste instantie minder belangrijk is. Vooral bij grotere diagrammen bevordert dit het overzicht. Dit neemt niet weg dat attribuuttypen van groot belang zijn en
zorgvuldig gekozen moeten worden.
Voorbeeld: Muziekcollectie1
Als voorbeeld bekijken we opnieuw het informatiediagram van Muziekcollectie1, maar nu uitgebreid met attribuuttypen (zie figuur 1.13).

Figuur 1.13

Informatiediagram Muziekcollectie1, met attribuuttypen

De figuur toont elk attribuut met de naam van het bijbehorende attribuuttype. De namen van attribuuttypen zullen we steeds met een hoofdletter schrijven.
We zullen nu alle attributen met hun attribuuttypen kort nalopen.
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Om te beginnen heeft attribuut Album.nr een attribuuttype met de naam Albumnr. In de attribuuttypetabel is dit gedefinieerd als een verzameling van gehele getallen (datatype Integer).
Het attribuut Album.titel heeft een attribuuttype genaamd Titel, met als datatype tekst van variabele
lengte (Varchar) tot een maximum van 100. Dit attribuuttype wordt ook gebruikt voor het attribuut
Track.titel. Dat ligt wel voor de hand: een tracktitel is net zo’n soort waarde als een albumtitel.
Het attribuut ‘Album.aantal tracks’ heeft een attribuuttype genaamd Aantal. Evenals Albumnr zijn
de waarden hiervan gehele getallen. Er is voor een apart attribuuttype gekozen, omdat een aantal
tracks een ander soort getal is dan een albumnummer.
Wanneer we attribuut Track.album even overslaan, resten nog Track.volgnr en Track.componist.
Track.volgnr krijgt een eigen attribuuttype Volgnr. Kennelijk wordt een tracknummer als een ander
soort waarde gezien (met mogelijkerwijs andere eigenschappen) dan een albumnummer. Ook
Track.componist krijgt een eigen attribuuttype: Componistnaam. Het datatype hiervan is weer
Varchar, met een geschikte lengte.
Attribuuttype van een associatieattribuut
Het attribuut Track.album heeft  als associatieattribuut  een speciaal attribuuttype, namelijk de
klasse Album. De waarden hiervan zijn Album-objecten. Dit wordt ook uitgedrukt door de onderstreping, in combinatie met het verbindingslijntje tussen Track en Album.
In het algemeen geldt: het attribuuttype van een associatieattribuut is een klasse. Het attribuuttype
van andere attributen is een ‘gewoon datatype’.
In het kader van een strakke, eenvoudige naamgeving geven we een associatieattribuut vaak dezelfde naam als de klasse waarnaar wordt verwezen, maar met een kleine letter.
Keuze van attribuuttypen
Voor semantisch verschillende attributen definiëren we verschillende attribuuttypen. De reden
hiervoor is dat we dan onderscheid kunnen maken tussen bijvoorbeeld een klantnummer en een
ordernummer, door ze elk een eigen attribuuttype te geven. Semantisch hebben we het over totaal
verschillende nummers maar een klantnummer kan de waarde 34 hebben en een ordernummer
ook.
Voor de applicatie zijn deze verschillende attribuuttypen ook gunstig: per attribuuttype kunnen we
een aantal eigenschappen (properties) instellen zoals bijvoorbeeld de defaultwaarde en de
displaylengte op een formulier. Als we klantnummer en ordernummer zouden baseren op één
attribuuttype Nummer, dan zou een instelling voor dit attribuuttype consequenties hebben voor
beide attributen, wat in het algemeen onwenselijk is.
Voor semantisch gelijksoortige attributen kunnen we wel een gemeenschappelijk attribuuttype
gebruiken, bijvoorbeeld een attribuuttype Datum voor geboortedata en overlijdensdata of een
attribuuttype Geldbedrag voor verkoopprijs, inkoopprijs of salaris.
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Opgave 1.3

We zagen dat attributen (voor zover geen associatieattributen) een datatype hebben, bijvoorbeeld
Varchar(100), via hun attribuuttype. Wat is het voordeel hiervan boven het rechtstreeks toekennen
van zo’n datatype aan elk attribuut?
1.2.10

Stappenplan voor creatie van klassen

Het informatiemodel van figuur 1.13 bevat twee klassen met daartussen een 1-op-n-associatie. De
klasse aan de 1-kant is de ouderklasse, die aan de n-kant is de kindklasse. Later zal blijken dat elk
informatiemodel geheel is opgebouwd uit dit soort bouwstenen. Wanneer we weten in welke volgorde de klassen, attributen en attribuuttypen bij een 1-op-n-associatie het beste kunnen worden
ingevoerd, weten we dat ook voor grotere informatiemodellen.
We kunnen dit probleem op twee manieren benaderen: vanuit de structuur van het ontwerp en
vanuit de praktijk van het ontwerpen. Deze manieren leiden tot lichtelijk verschillende werkwijzen.
Werkwijze vanuit de structuur
Stel we hebben een model met klassen, attributen en attribuuttypen op papier geschetst, zoals het
diagram van figuur 1.13. We zien: een attribuut hoort tot een klasse en is van een of ander attribuuttype. Vóór we een attribuut invoeren, moeten dus eerst zijn klasse en zijn attribuuttype zijn
gecreëerd.
Speciale aandacht verdienen de associatieattributen: hun attribuuttype is zelf een klasse
(Track.album heeft als type Album). In het algemeen zal daarom de ouderklasse moeten worden
gecreëerd vóór de kindklasse.
Van belang zijn ook de identificatieregels. Zo’n regel kan worden gecreëerd zodra het attribuut of
de attribuutcombinatie waarvoor de regel moet gelden is gecreëerd.
Dit leidt tot het volgende stappenplan voor de creatie van twee klassen met een 1-op-n-associatie.
Stappenplan creatie klassen met 1-op-n-associatie:
stap 1
Creëer de attribuuttypen van de ouderklasse.
stap 2
Creëer de ouderklasse met haar attributen en identificatieregel.
stap 3
Creëer de attribuuttypen van de kindklasse (voor zover nog niet gebeurd).
stap 4
Creëer de kindklasse met haar attributen (waaronder het associatieattribuut bij de
ouder) en identificatieregel.
Omdat we consequent de ouderklasse boven de kindklasse tekenen, creëren we op deze manier de
klassen ‘van boven naar beneden’.
Deze werkwijze komt overeen met de manier waarop een eindgebruiker gegevens in de database
invoert: deze kan pas een track invoeren als het bijbehorende album in de database zit.
Werkwijze vanuit de ontwerppraktijk
We geven nog een tweede stappenplan dat iets meer recht doet aan de praktijk van het ontwerpen.
De attribuuttypen komen hierbij pas zo laat mogelijk in beeld, namelijk bij invoer van een getekende schets in de MDD-tool.
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Stappenplan creatie klassen vanuit de ontwerppraktijk:
stap 1
Schets en bediscussieer een klassenstructuur met de belangrijkste attributen (waaronder de associatieattributen).
stap 2
Creëer voor elke ouder/kindcombinatie eerst de ouder en dan het kind, als volgt:
a Creëer de ouderklasse met haar attributen; kies voor elk attribuut het attribuuttype
uit een keuzelijst of creëer een nieuw attribuuttype ‘just in time’.
b Creëer een identificatieregel voor de ouderklasse.
c Creëer analoog de kindklasse met haar attributen (waaronder het associatieattribuut) en identificatieregel.
Dit stappenplan maakt dus onderscheid tussen een schetsfase (op papier of bord, waarbij attribuuttypen nog geen rol spelen) en een creatiefase waarbij de schets wordt ingevoerd in de MDDtool en de attribuuttypen ‘just in time’ bekend moeten zijn.
1.3

Bedrijfsregels en interfacespecificatie

Het informatiemodel is het belangrijkste onderdeel van een MDD-model. Het is de basis ervan. We
gaan nu kort in op de andere onderdelen: bedrijfsregels en de interfacespecificatie. In deel C komen
deze uitgebreid aan de orde.
1.3.1

Een bedrijfsregel

In figuur 1.14 is het informatiediagram uitgebreid met een bedrijfsregel in natuurlijke taal (Nederlands). De bedrijfsregel is een afleidingsregel, die zegt dat de waarde van het attribuut aantal tracks
afleidbaar is en dat de berekende waarde is wat de naam belooft: het aantal Track-objecten van het
betreffende album. Een afleidbaar attribuut wordt weergegeven door een slash (/).
Bedrijfsregels vormen een aparte component van een MDD-model, naast het informatiemodel, zoals
figuur 1.14 toont.
Album

bedrijfsregels
informatiemodel

nr
i
titel
/aantal tracks
1

*

Track
album
volgnr
titel
componist°

Figuur 1.14

Afleidingsregel:
aantal tracks = aantal Trackobjecten van 'dit' album

i
i

Informatiediagram uitgebreid met afleidingsregel

Hoe het attribuut afgeleid moet worden, moeten we nader specificeren in de bedrijfsregelcomponent van het model. Het diagram van figuur 1.14 is hierin dus nog onvolledig. Er zijn minstens
twee mogelijkheden:
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 hertelling van het aantal Track-objecten na elke toevoeging van een nieuw Track-object of na
verwijdering van een Track-object
 beginnen met aantal tracks = 0 en met 1 ophogen na toevoeging van een Track-object en met 1
verlagen na verwijdering van een Track-object.
Ongeacht de keuze moet natuurlijk nog voorkomen worden dat een gebruiker de waarde van aantal
tracks ‘zomaar’ kan wijzigen.
Bedrijfsregels zullen we veelal op een informele manier al ‘meenemen’ bij het informatiemodel. Het
bewaken ervan (de reactie van het systeem op een dreigende overtreding) is echter een verhaal op
zich. We zijn daar pas aan toe in de hoofdstukken 9 en 10.
1.3.2

Interfacespecificatie

De interfacespecificatie beschrijft de gebruikersinterface. Het specificeert de ‘aanblik’ van het systeem
voor de gebruiker: menu’s, formulieren, knoppen, enzovoort. Impliciet wordt daarmee ook veel
gedrag gespecificeerd, want het is een ‘levende’ interface die uit het model wordt gegenereerd (zie
figuur 1.4).
Default interfacespecificatie
Veel functionaliteit van een informatiesysteem is voorspelbaar en ligt al min of meer vast door het
informatiemodel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de CRUD-operaties en zoekfuncties (zie paragraaf
1.1.1). Daarom bieden MDD-tools de mogelijkheid om zonder expliciete interfacespecificatie een
compleet informatiesysteem te genereren. Hiervoor is slechts een informatiemodel met klassen,
attributen en attribuuttypen nodig. De MDD-tool genereert hieruit schermen op basis van een default
interfacespecificatie, leidend tot een default informatiesysteem (standaardsysteem). Zie figuur 1.15.

default interfacespecificatie

informatiemodel

Album
nr
titel
aantal tracks

Albumnr
Titel
Aantal

i

generatie

1
*
Track
album
volgnr
titel
componist

Figuur 1.15

Album
Volgnr
Titel
Componistnaam

i
i

Default informatiesysteem gegenereerd op basis van informatiemodel en default
interfacespecificatie

In paragraaf 1.4 gaan we hier nader op in. De interfacespecificatie is naar believen aan te vullen met
eigen specificaties, leidend tot een interface met alle gewenste formulieren, menu’s, enzovoort,
zoals we zullen zien in hoofdstuk 8 ‘Interfacespecificatie’.
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1.3.3

Samenhang van de drie modelcomponenten

Figuur 1.16 geeft de onderlinge samenhang aan van de drie modelcomponenten: informatiemodel,
interfacespecificatie en bedrijfsregels.
 Het informatiemodel bevat geen referenties naar interfacespecificatie of bedrijfsregels; het
bestaat geheel op zichzelf.
 Interfacespecificatie en bedrijfsregels staan niet op zichzelf, ze bevatten referenties naar het informatiemodel.

interfacespecificatie

bedrijfsregels

informatiemodel
= 'kent'
Figuur 1.16

Samenhang: welk onderdeel kent welk ander onderdeel?

Merk op dat interfacespecificatie en bedrijfsregels onafhankelijk van elkaar zijn (details zoals
schermpjes voor foutmeldingen bij overtreding van een bedrijfsregel buiten beschouwing gelaten).
1.3.4

Stappenplan voor een project

Figuur 1.16 impliceert dat het informatiemodel minstens voor een deel gereed moet zijn, voordat
de corresponderende delen van de interfacespecificatie en van de set bedrijfsregels kunnen worden
opgesteld. In de ‘workflow’ van een project, dat wil zeggen de door de ontwikkelaar te verrichten
taken met hun volgorde, gaat het opstellen van het informatiemodel dus vooraf aan de andere
taken. Een stappenplan voor een project, geïdealiseerd, ziet er aldus uit:
Stappenplan voor een project:
stap 1
opstellen van het informatiemodel:
 aanmaken van een nieuw project
 creatie van klassen, hun attributen en daarvan de attribuuttypen
 generatie van database en (default) applicatie
stap 2
uitbouwen van de gebruikersinterface:
 specificatie gebruikers(groepen), menustructuren en bijbehorende formulieren.
stap 3
toevoegen van bedrijfsregels:
 specificatie in natuurlijke taal
 omzetting in formele taal
 implementatie (business logic)
In de praktijk worden deze stappen iteratief (in een herhalingsproces) doorlopen, waarbij het model
en het bijbehorende systeem incrementeel (in stapjes) groeien.
Voor twee klassen waartussen een associatie bestaat kunnen we deze workflow detailleren met een
van de stappenplannen van paragraaf 1.2.10.

21

Informatiemodelleren met MDD

1.4

Genereren van database en applicatie

In figuur 1.1 werd geschetst hoe uit een MDD-model een werkend systeem (‘doelsysteem’) kan
worden gegenereerd. Inmiddels weten we dat een MDD-model drie componenten kan omvatten :
een informatiemodel, een interfacespecificatie en bedrijfsregels. Dit leidt tot een nadere invulling
van figuur 1.1, zoals gegeven in figuur 1.17.

interface- bedrijfsspecificatie regels
informatiemodel
Figuur 1.17

generatie

+
applicatie

database

Generatie van doelsysteem uit drie-componentenmodel

De interface kan zowel een Windows-GUI als een webinterface zijn, naar keuze van de ontwikkelaar.
1.4.1

Default informatiesysteem

Wanneer de bedrijfsregelcomponent ‘leeg’ is en de interfacespecificatie beperkt is tot de default
interfacespecificatie, is figuur 1.17 gelijkwaardig met figuur 1.15.
Het default informatiesysteem (default applicatie) is een mooi tussenstation waarmee een
eindgebruiker kan experimenteren en waarmee het informatiemodel kan worden gevalideerd.
1.4.2

Ouder en kind, master en detail

Welke MDD-tool ook wordt gebruikt, de gegenereerde applicaties zullen altijd in essentie op hetzelfde neerkomen. Zo zal bij een klasse altijd een formulier worden gegenereerd voor het onderhoud van de betreffende gegevens. En er zal een menu worden gegenereerd om formulieren te
kunnen kiezen. Soms kunnen met geringe toevoegingen aan het informatiemodel (die feitelijk op
het gebied van de interfacespecificatie liggen) de mogelijkheden van de applicatie aanzienlijk worden verruimd en dat met een minimum aan moeite.
Bij een 1-op-n-associatie zal het default formulier van de ouderklasse vrijwel altijd de vorm hebben
van een master-detailformulier, met een subformulier voor de kindklasse.
Het formulier zichtbaar in figuur 1.15 is zo’n master-detailformulier, voor de klasse Album. In
figuur 1.18 is het nog wat duidelijker weergegeven, ook in correspondentie met het informatiediagram. Het formulier bestaat uit twee ‘frames’, één voor albums (het masterframe) en één voor de
bijbehorende tracks (het detailframe). Het Track-frame is gesynchroniseerd met het Album-frame.
Daarom wordt het eerste Track-attribuut (associatieattribuut album) niet getoond in het Trackframe. Het is immers al zichtbaar in het Album-frame.
In practicum 2 (zie ook opdracht 1.2) wordt aangegeven hoe u de default-applicatie bij
Muziekcollectie1 realiseert in Cathedron, de MDD-tool bij dit boek. Daarbij worden de stap-
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penplannen van paragraaf 1.2.10 gebruikt voor de invoer van klassen, attributen en attribuuttypen
in de juiste volgorde.

Album
nr
i
titel
aantal tracks
1
1..n

Track
album
volgnr
titel
componist°

i
i

Figuur 1.18

Master-detailformulier voor albums-met-tracks in default applicatie

MDD-tools
Model-driven development is een technologie om snel en flexibel software te ontwikkelen. Veel hangt af van de
kracht van de gebruikte MDD-tool. Maar wat is kracht? We zouden kunnen zeggen: hoe minder de ontwikkelaar
hoeft te doen om een bepaald resultaat te bereiken, des te krachtiger is de tool. Een krachtige MDD-tool werkt met
modellen van een hoog abstractieniveau, met zo min mogelijk technologiespecifieke details. Alles wat specifiek is
voor een technologie (platform of architectuur), wordt idealiter door de tool gegenereerd. Dit ideaal wordt echter
door geen enkele MDD-tool bereikt. Daarvoor is de complexiteit van databases (Oracle, SQL Server, MySQL, …),
applicaties (Java, C#, C++, …) en de wisselwerking daartussen te groot.
Bij dit boek werken we met de MDD-tool Cathedron (zie www.cathedron.nl). Deze is ontwikkeld vanuit de praktijk én
de behoeften van het onderwijs, in samenwerking met de Open Universiteit. De tool leent zich goed voor snel
prototypen en is daarmee een uitstekende tool voor validatie van informatiemodellen en ondersteuning van het
leren modelleren.
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Opdracht

Werk practicum 1, practicum 2 en practicum 3 door. U vindt deze in deel E.
Practicum 1 is een voorbereidend practicum, waarin u Cathedron installeert, opstart en en erop
inlogt. U wordt wegwijs gemaakt in de menustructuur voor de ontwikkelaar en de (default)
menustructuur voor de eindgebruiker.
In practicum 2 verkent u de default applicatie Muziekcollectie1 in de rol van eindgebruiker.
In practicum 3 verkent u het project Muziekcollectie1 in de rol van ontwikkelaar. U begint met een
blanco project, voert het informatiemodel in en genereert een database met default applicatie.
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~ door databasetriggers, 228,
232, 353
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Totaliteit, 257
Trigger, 205, 228
~taal, 228
Uitgebreide mode, 314, 332
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Usability, 8, 83
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Alle delen zijn rijkelijk voorzien van
modelleeroefeningen en van praktische
opdrachten met de MDD-tool.
Online support
Er is een website bij het boek: www.
modellerenalsambacht.nl, met aanvullend
en ondersteunend materiaal, zoals de
uitwerkingen van opgaven, extra teksten
en een rubriek FAQ. Dit is tevens de
downloadsite voor de software. Deze
omvat de MDD-tool Cathedron en
alle grotere, in het boek behandelde
voorbeeldmodellen. Elk model
wordt in de vorm van metagegevens
opgeslagen in een Firebird-database
(repository). Firebird is een open source
databaseproduct.
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Het boek omvat de volgende delen:
• Deel A ‘Modelgestuurd ontwikkelen’
geeft een inleiding in model-driven
development, zowel theoretisch als
praktisch.
• Deel B ‘Structuur in informatie’
gaat over informatiemodellen en
hun betekenis. Deze betekenis is
meervoudig: met een model modelleren
we de ‘wereld’ waarover informatie
moet worden vastgelegd, maar ook
het informatiesysteem dat eruit wordt
gegenereerd.

• Deel C ‘Interface en bedrijfsregels’
gaat over het ontwikkelen van
informatiesystemen met een nietstandaard gebruikersinterface en met
niet-standaard regels (bedrijfsregels).
• Deel D ‘Voortgezet modelleren’ gaat
over kiezen tussen alternatieve modellen,
waarbij afweging van soorten complexiteit
(in structuur of in regels) een belangrijke
rol speelt.
• Deel E ‘Practica’ bevat negen practica
met de MDD-tool.

Wiegerink, Bijpost, de Groot, Pootjes

Dit boek gebruikt MDD (model-driven
development) om op een iteratieve
manier te leren informatiemodelleren.
Het uitgangspunt: modelleren moet je
zien en vooral ook zelf doen! Door veel
voorbeelden en oefeningen wordt de
‘kunst’ van het modelleren aangeleerd
als een ‘ambacht’. Naast leren door
voorbeelden, leren door oefenen en
model-driven development wordt leren via
patronen ingezet als didactisch middel.
De MDD-aanpak houdt in dat elk model
direct wordt getransformeerd in een
werkend informatiesysteem, waardoor
het in een iteratief proces kan worden
bijgesteld. Hiervoor is een geavanceerde
MDD-tool beschikbaar.
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