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Object-georienteerde analyse: een methode voor het HBO-I

drs. G J J.M. van de Ven

docent, Hogeschool West-Brabant, Opleiding Hogere Infoimatica

1. Inleiding

In het kader van een project van het HBO-I platform is van maart t/m juni 1994 een project uitgevoerd
waarin onderwijs is ontwikkeld met als onderwerp Object-georienteerde analyse. Hierin is een
methode ontwikkeld die in 80 sbu kan worden behandeld, zonder dat veel voorkennis van de smdenten

nodig is. In het ontwikkelde lesmateriaal wordt de methode stap voor stap uitgelegd en toegepast in
een compleet uitgewerkt casus.

2. De analysemethode

De leerdoelen van de door de projectgroep ontwikkelde module kunnen kort als volgt worden samen-
gevat:
Na afloopvan de modulemoet de smdent in staat zijn een object-georienteerde analyse te beoordelen;
op een bestaande analyseeen kleineaanpassing te maken en zelf van een klein systeem (5-10 objectty-
pen) een analyse te maken. De voorkennis die van smdenten verwachtwordt is dat zij weten wat een
informatiesysteemis en enig begrip hebben van communicatie.

De analysemethode die in de module gebruikt wordt is gebaseerd op een door de Ou nieuw ontwik
kelde cursus. In de inleidende Ou cursus wordt onder andere ingegaan op systeemontwikkeling. De
methodiek die hierbij gevolgd wordt heeft object-orientatieals uitgangspunt. Verder wordt de methode
uitgewerkt in een casus.

De projectgroep heeft de methode van de Ou op delen aangepast en verder uitgediept. Hieruit is een
methode voortgekomen bestaande uit de volgende stappen:

1. Domeinanalyse met behulp van NIAM en hieruit bepalen van objecttypen en attributen.

We maken een analyse van het domein met behulp van NIAM verwoordingen en, (indien
gewenst) een NIAM diagram. Uit deze verwoordingen en/of diagrammen kunnen we vervol
gens de objecttypen en de attributen van objecttypen bepalen. Deze NIAM analyse zal vooma
melijk het statische gedrag van de objecten beschrijven.

2. Per objecttype levensloop beschrijven in namurlijke taal en omzetten in toestandsovergangsdia-
grammen. Uit toestandsovergangsdiagrammen de events bepalen die de overgangen veroorza-
ken.

Het tweede hulpmiddel dat we gebruiken is het bepalen van levenslopen. Hier gaan we per
object in het domein bepalen wat er met een dergelijk object gebeurt. Door per object te kijken,
in plaats van het domein in zijn geheel, wordt de complexiteit sterk gereduceerd. Het voordeel
van de levenslopen en toestandsovergangsdiagrammen is dat we vooral kijken naar het dynami-
sche gedrag van de objecten.

Bepalen van de levenslopen is complementair aan de NIAM analyse. Deze vullen elkaar goed
aan en geven een beter beeld van het probleem waarvoor een informatiesysteem moet worden
ontwikkeld.

We bepalen vervolgens welkeevents plaatsvinden die de toestandsovergangen van de objecten
veroorzaken.

3. Uit overzicht van events de systeemprocessen bepalen, inclusief de omschrijving hiervan met
behulp van pre- en postcondities.

We bepalen hier welke processen het informatiesysteem uitvoert op grond van de in stap 2
gevonden events. Hierbij kan het zeker voorkomen dat meerdere events bij ten proces horen.
Vaak zullen we de events zien als startvan een systeemproces. Om aan te geven wat het sys-
teemproces verwacht van de omgeving gevenwe de pre-condities aan. De postconditiesdienen
als beschrijving vanwathet resultaat is van hetproces. Samen vormen zij een specificatie van
het proces.
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4. Omzetten van systeemprocessen in communicatie tussen objecten.

Per proces gaan we vervolgens een communicatienetwerk opstellen. We splitsen het proces uit /*m%
in communicatie die tussen de objecten moet plaatsvinden. Hiermee vinden we welke bood-
schappen een objecttype moet kunnen verzenden en welke ontvangen kunnen worden.

5. Bepalen van de interne methoden, inclusief een beschrijvingmet behulp van pre- en postcondi
ties.

We bepalen hier globale algoritmen voor het verwerken van ontvangen boodschappen. Het is
belangrijk hier niet al te gedetailleerd te willen zijn, anders ontstaat al snel de neiging om dicht
op het implementatieniveau te gaan werken. We specificeren de methodenmet pre-en postcon
dities.

6. Evaluatie van het analyseresultaat.

Tot slot zetten we alles nog eens op een rijtje en kijken of de verschillende stappen consistent
zijn uitgevoerd.

Het geheel is een iteratief proces. Telkens moet wordengecontroleerd of voorgaande stappen een aan-
passing nodig hebben.

Naast de uitieg van de methode is nog als materiaal ontwikkeld:

1. Een lesplanmet aanwijzingen voor het verzorgen van de module van 2 sp.

2. Een compleet uitgewerkte casus

3. Eenuitbreiding opde casus waarin hetgebruik van sub- en supertypen wordt uitgelegd.

3. Slot

Bijhet ontwikkelen van demodule isgebleken dat binnen 80sbu (2 sp) hetonmogelijk isom een diep-
gaande cursus te geven op het gebied van object-georienteerde analyse. Zo komt het gebruik van sub-
en supertypen, wat toch wezenlijk is voorobject-georienteerdheid, pasop het laatst aan bod. Het zou
dan ook goed zijnwanneer deverschillende informatica-opleidingen in het land projecten zouden steu-
nen voor ontwikkelen van materiaal op het gebied van gevorderde object-georienteerde analyse en
object-georienteerd ontwerpen. Toch kan deontwikkelde module een goede eerste stap zijnop het tra
ject vanobject-georienteerde systeemontwikkeling.
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