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Summary

De digitale versie bevat een toegevoegde Engelstalige glossary.
 Uitgeverij Het Glazen Oog, Venlo/Vinkeveen 1988, 2009
roest.vinkeveen@planet.nl

Het ontwikkelen van informatiesystemen geschiedt in de praktijk volgens een soort toegepaste vuistregelkunde. De theoretische fundamenten van de ontwikkelkundige discipline zijn te smal, te fragmentarisch,
en derhalve onvoldoende in staat om een degelijk begrippenapparaat te
ondersteunen, waaraan de ontwikkelaar houvast kan ontlenen bij zijn
werk: het analyseren van een bestaand systeem, het ontwerpen van een
gewenst systeem, en het verwezenlijken van een ontworpen systeem.
In dit proefschrift wordt een interdisciplinair referentiekader uiteengezet waarmee een consistent begrippenstelsel wordt ontwikkeld.
Een sleutelbegrip is functie, dat niet alleen van betekenis is voor de informatiekunde, maar ook voor disciplines als bedrijfskunde, wiskunde,
stuurkunde en taalkunde.
Met behulp van uitdrukkelijk naar voren gebrachte taalkundige begrippen wordt het functie-decompositie probleem opgelost, evenals de
bekende tegenstelling tussen de zogenoemde process-driven en datadriven ontwerpmethoden.
Het uiteengezette stelsel van ontwerpvarianten is overigens niet alleen
geschikt voor het ontwerpen van informatiesystemen, maar ook voor
het ontwerpen van het bedrijf waarvan informatiesystemen deel uitmaken.
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6.0 Slot
Een informatiesysteem is in deze studie beschouwd als een bedrijfsmiddel. Met een informatiesysteem worden gegevens verzameld, verwerkt,
ter beschikking gehouden en verstrekt, ten behoeve van het nemen van
beslissingen.
Te nemen beslissingen betreffen de aanwijzing van taken voor
produktiemiddelen c.q. de toewijzing van middelen aan funkties, teneinde de doelstelling van het bedrijf te verwezenlijken.
Het ontwikkelen van de bedoelde informatiesystemen vergt kundigheden waarvoor kennis van meerdere disciplines nodig is. Een interdiciplinaire benadering, gebruik makend van gedachtengoed uit vakgebieden zoals bedrijfskunde, organisatiekunde, stuurkunde, systeemkunde,
taalkunde, wiskunde en informatiekunde, is niet of nauwelijks mogelijk
door het ontbreken van een gemeenschappelijk begrippenapparaat.
Mijn onderzoek van de veelsoortige literatuur was erop gericht
gemeenschappelijke koncepten te vinden die toegankelijk zijn voor
niet-ingewijden in de veelal bijzonder gespecialiseerde vaktaal van de
betrokken disciplines. Het resultaat heb ik geformuleerd in de gemeenschappelijke taal bij uitstek: in natuurlijk Nederlands.
Daarmee worden overigens niet-nederlandstalige onderzoekers
buitengesloten, een beperking die zonodig door professionele vertalers
kan worden opgeheven.
Bij het gebruiken van de natuurlijke taal heb ik ernaar gestreefd aan
de vaak genoemde bezwaren van onnauwkeurigheid en dubbelzinnigheid tegemoet te komen. Het gebruik van termen van uitheemse
afkomst is zoveel mogelijk vermeden.
Dankzij bekende taalkundige begrippen, die uitdrukkelijk naar voren
zijn gebracht, is het mogelijk gebleken een indringende beschrijving te
geven van koncepten die in gespecialiseerde vakliteratuur hun eenduidigheid hebben verloren. Dienaangaand wijs ik op begrippen zoals
'funktie', 'entiteit', 'attribuut', 'niveau', 'aspekt', 'hiërarchie', die als
bouwsteen fungeren in theoretische stelsels ten behoeve van de ontwikkelingspraktijk.
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Het formuleren van een vruchtbaar interdisciplinair begrippenstelsel
is echter niet goed mogelijk zonder een algemeen referentiekader. Een
algemeen referentiekader dient als een beschouwelijk stelsel dat
eenduidigheid van begrippen en van hun onderlinge samenhang mogelijk maakt. Er valt dan niet te ontkomen aan een onderzoek van meer
wijsgerige aard.
In hoofdstuk drie is een beschouwingskader uiteengezet dat meer
algemeen is dan dat van de individuele disciplines die van betekenis
zijn voor het ontwikkelen van informatiesystemen.
Bewijsbaar is dat kader overigens niet. Zijn vruchtbaarheid kan
evenwel worden getoetst aan de hand van het daarmee geformuleerde
begrippenstelsel in het vierde hoofdstuk ('beschouwingsobjekt'), en aan
de hand van de toepasselijke denkwijzen c.q. mentale werkwijzen die in
hoofdstuk vijf ('beschouwingstechniek') onder woorden zijn gebracht.
Met het gegeven beschouwingskader wordt niet beoogd een algemeen wereldbeeld te kunnen schetsen; de strekking gaat niet verder dan
het bijdragen aan een interdisciplinair kader dat samenwerking van verschillende vakspecialisten beter mogelijk maakt dan heden ten dage het
geval is.
Uitgaande van het in drie dimensies opgestelde kader en met behulp
van het daarmee geformuleerde begrippenstelsel, is een samenhangend
geheel van beschouwingstechnische varianten in beeld gebracht, dat
betrokkenen bij het ontwikkelen van informatiesystemen van pas kan
komen.
Dit beschouwingstechnische stelsel maakt het mogelijk niet alleen
konceptuele systemen te ontwikkelen, maar ook een konceptuele
beschrijving te maken van het reële bedrijf waarvan informatiesystemen
deel uitmaken.
In dit verband is de term 'ontwikkelkundige' discipline gebruikt. Een
ontwikkelkundige is daarin iemand die kennis ontwikkelt over het ontwikkelen, welke kennis door een ontwikkelaar daadwerkelijk wordt
toegepast.

SLOT

De hoofdstukken 'beschouwingskader', 'beschouwingsobjekt' en
'beschouwingstechniek' vormen een drieluik dat bedoeld is als bijdrage
aan de oplossing van de drieledige probleemstelling die in hoofdstuk
twee ('probleemafbakening') is geformuleerd.
Aangetoond is dat verschillen in betekenis van vaktechnische termen
die een interdisciplinaire kommunikatie belemmeren, beter oplosbaar
zijn door het onderscheiden van verschillende beschouwingswijzen, van
verschillende beschouwingsdomeinen, en van verschilllende beschouwingsniveaus.
Van de verschillende beschouwingswijzen: de kausale, die objekten
of verschijnselen verklaart in oorzaak-gevolg verbanden; de analogische, die in formeel opzicht vergelijkt met gezaghebbende c.q. meer
bekende modellen en in materieel opzicht vergelijkt met de waarneembare werkelijkheid; en de teleologische, die objekten en verschijnselen
beziet in een doel-middel perspektief, is de laatstgenoemde gekenschetst als de belangrijkste voor de ontwikkelkundige discipline.
Het beschouwingsdomein is onderscheiden in een fysieke, zintuiglijk
waarneembare wereld; een ideeënwereld in het hoofd van de menselijke
faktor; en een wereld van gegeven afbeeldingen, modellen, definities,
beschrijvingen.
Voor de ontwikkelkundige discipline laat de taalkundige indeling
'syntaxis-semantiek-pragmatiek' te wensen over. Het onderscheiden van
teleologische, analogische (formeel en materieel) en kausale aspekten
van beschrijvingsmiddelen biedt de ontwikkelaar een meer gerichte
greep op het domein van de afbeeldingen. De vruchtbaarheid van deze
voorgestelde indeling dient in een interdisciplinaire vervolgstudie te
worden onderzocht.
De dimensie beschouwingsniveau is gedefinieerd met de overgankelijke werkwoorden 'verbijzonderen' of 'verdelen' in een neerwaartse
richting, en met 'veralgemenen' of 'samenstellen' in een opwaartse
richting.
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Aangetoond is dat het begrip 'hiërarchie' een nuttig denkmodel
vormt, vooral wanneer wordt geabstraheerd van gezags- of machtsrelaties. De soortnaam en afbeeldingswijze van 'hiërarchische databases'
is onjuist en misleidend, evenals het door elkaar gebruiken van de
termen 'aspekt' en 'niveau'.
Beschouwingsobjekten zijn onderscheiden naar beschouwingsniveau:
elementair en samengesteld, en naar beschouwingsdomein: abstrakt en
fysiek. Het domein van de afbeeldingen wordt vertegenwoordigd door
de tekst en figuren van dit boek.
Een objekt is datgene wat men beschouwt, in een teleologisch,
analogisch of kausaal perspektief, in een bepaald beschouwingsdomein
op een vastgesteld beschouwingsniveau.
Als elementaire objektsoorten zijn onderscheiden: beslissingen,
transformaties en entiteiten, die eigenschappen kunnen hebben of
kunnen krijgen.
Een beslissing isgedefinieerd als een wilsuiting ter zake van de toestand van entiteiten; een transformatie als een omvormende werking die
een eigenschap van een entiteit kreëert, verandert of vernietigt; en een
entiteit als een objekt met een feitelijk of mogelijk zelfstandig bestaan,
met de eigenschap van telbaarheid.
Aangetoond is dat met deze elementaire begrippen de nodige
samengestelde objekten kunnen worden beschreven, zoals: 'funktie',
'struktuur', 'systeem', 'programma', 'procedure', 'besturing', 'plan',
'beleid', 'organisatie'.
Het begrip 'attribuut' is te beschrijven als een entiteit in een
ondergeschikte positie ten opzichte van een beschouwde entiteit.
Aangetoond is eveneens dat het begrip 'relatie' een rol voorstelt van
een transformatie of van een entiteit.
Informatie is een gegeven met een bijzondere eigenschap: het vermogen om de onzekerheid van een beslisser te verminderen, een subjektieve kwestie. Ten behoeve van eenduidigheid en taalkundige hanteerbaarheid is het zinvol om in plaats van informatie de term 'inlichting(en)' te gebruiken, en in plaats van informatiesysteem: 'inlichtingenstelsel'.
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Het verschil tussen 'kennis' en 'gegevens' is vastgesteld naar het
beschouwingsdomein. 'Gegevens' maken deel uit van het domein van de
afbeeldingen en stellen weergegeven kennis voor.
'Kennis' is beschouwd als een mentaal objekt, als een verzameling
denkbeelden in het konceptuele domein, in het hoofd van de menselijke
faktor.

Naast de in het voorgaande genoemde objekten in het konceptuele
domein zijn fysieke objekten aangeduid onder de naam 'faktoren'.
Een faktor, met name eenproduktiefaktor, vormt de belichaming van
een koncept. Mensen, programmapakketten, apparatuur, gebouwen,
voorraden, klinkende munt, zijn middelen in het fysieke domein waarmee abstrakte stelsels tot werkelijkheid zijn of worden gebracht.

Meta-beschouwelijke kenmerken dringen zich voortdurend op bij het
beschrijven van beschrijvingen, en bij het ontwikkelen van denkbeelden
over denkbeelden. Een interdisciplinair vervolgonderzoek zou meer
orde kunnen scheppen in beschikbare theoretische stelsels.

Relaties tussen fysieke objekten en abstrakte objekten worden vooral
teleologisch gelegd als allokaties (toewijzingen) of assignaties (aanwijzingen). Het begrip 'organiseren' is verhelderend te beschrijven in
termen van allokaties en assignaties.
'Beleid' is daarbij een geheel van richtinggevende beperkende bepalingen, en met een 'plan' worden funkties in een tijdsdimensie geprojekteerd. Konkretiserend naar eigenschappen van bedoelde objekten in het
fysieke domein, kan men spreken van een automatiseringsplan.

Een sleutelbegrip in mijn studie is het begrip 'funktie'. Aangetoond is
dat het begrip 'funktie' voor de ontwikkelkundige discipline een
teleologisch koncept is, bestaande uit een transformatie en uit een
entiteit, te verwoorden met een zelfstandig overgankelijk werkwoord en
met een zelfstandig naamwoord.
Afhankelijk van het gekozen beschouwingsniveau wordt een funktie
als elementair opgevat of als een funktiestruktuur, waarin transformaties en entiteiten de relaties vormen.
De wiskundige betekenis van funktie vloeit voort uit een formeelanalogische beschouwingswijze, die ook bevorderlijk is voor de
efficiency of elegantheid van afbeeldingen, modellen, nabootsingen,
voorstellingen of welke representatie dan ook.
Het vaak in de literatuur genoemde probleem van 'funktiedekompositie' en de veelbesproken tegenstelling tussen 'data driven' en
'process driven' ontwerpmethoden is opgelost met het ontwikkelde
begrippenstelsel in de dimensies van het beschouwingskader, waarbij
taalkundige middelen van operationele betekenis zijn.
Verbijzonderen naar entiteiten is het onderzoeken van de inhoud van
zelfstandige naamwoorden in een funktioneel verband met de gegeven
transformatie. Verbijzonderen naar transformaties is het onderzoeken
van de inhoud van zelfstandige werkwoorden, in een funktioneel
veband met de gegeven entiteit.
Deze oplossing van het dekompositie-vraagstuk biedt vruchtbare
mogelijkheden voor nader interdisciplinair onderzoek.
GRONDSLAGEN VAN HET ONTWIKKELEN VAN INFORMATIESYSTEMEN

Tijd is beschouwd als een fysieke dimensie, evenals lengte, breedte
en hoogte, die in de fysieke werkelijkheid van wezenlijke betekenis
zijn, maar waarvan in het konceptuele domein vérgaand kan worden
geabstraheerd.
Met behulp van het begrippenstelsel uit het hoofdstuk 'beschouwingsobjekt' is in het hoofdstuk 'beschouwingstechniek' aangegeven
hoe de ontwikkelaar van een systeem een 'blauwdruk' kan maken van
een bedrijf, en tevens van een konceptueel inlichtingenstelsel van dat
bedrijf.
Het verschil tussen een neerwaartse ('top-down') en een opwaartse
('bottom-up') richting bij het toepassen van beschouwingstechnische
varianten is nader beschreven.
De neerwaartse benadering is effektiever dan de opwaartse:
verbijzonderen is gemakkelijker dan veralgemenen, verdelen is minder
lastig dan verenigen, indien tenminste de ontwikkelaar in staat is het te
beschrijven stelsel van een afdoende beschouwingsniveau te overzien.
Nader onderzocht dient te worden in hoeverre deze aanbeveling in
werkelijkheid geldig is.

SLOT

Onder 'beschouwingstechniek' is te verstaan: het geheel van de
mentale verrichtingen binnen een vastgesteld beschouwingskader,
waarmee een verschijnsel (beschouwingsobjekt) kan worden geïdentificeerd en gekenmerkt. De term 'techniek' dient derhalve niet te worden
vereenzelvigd met bezigheden en objekten in het fysieke domein.
Aangetoond is dat de samenhang van beschouwingstechnische
varianten is te bepalen met de koördinaten beschouwingswijze,
beschouwingsdomein en beschouwingsniveau.
Aangetoond is eveneens, met taalkundige middelen, dat organisatiekundige begrippen zoals 'funktie', 'diffferentiëren' en 'specialiseren'
goed toepasbaar zijn bij het ordenen van de onderdelen van een konceptueel informatiesysteem.
Onderschikkende en nevenschikkende varianten kunnen naar
teleologische, analogische en kausale kenmerken worden ingedeeld.
Voortvloeiend uit, en in samenhang met een ontworpen funktiestruktuur, is de bijbehorende besturingsstruktuur en gegevensstruktuur
te bepalen.
Aan de hand van voorbeelden zijn in de tekst diverse varianten
beschreven. Het kiezen van de toepasselijke beschouwingstechnische
variant voor de verbijzondering van een bepaalde funktie, dient te
geschieden in overeenstemming met een gezaghebbende vertegenwoordiger van het te realiseren of te veranderen bedrijf.
Deze zal zich laten leiden door zijn denkbeelden aangaande een
gewenste toekomstige werkelijkheid.
Met betrekking tot het ordenen van een funktiestruktuur zijn enkele
richtlijnen genoemd, met name in verband met het bestuurbaarheidsaspekt, die nader onderzoek vergen.
Verifikatie en validatie zijn in deze te zien als een formeelanalogische toetsing van het gestelde ten opzichte van gezaghebbende
modellen, en materieel-analogisch ten opzichte van een beschouwde
fysieke werkelijkheid.
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De vorm van modellen die de beoogde werkelijkheid weergeven, is
enerzijds afhankelijk van het resultaat van ontwerpbeslissingen, en
anderzijds van beschikbare afbeeldingsmiddelen.
Een verantwoorde keuze in de vorm van 'case studies' en een
specifieke schematechniek valt buiten het bestek van mijn onderzoek.
In mijn studie heb gekozen voor een formulering in natuurlijke taal
met enkele samenvattende figuren ten behoeve van het overzicht.
De gepresenteerde benadering van het ontwerpvraagstuk is goed
inpasbaar in de traditionele aanpak van het plannen en ontwikkelen van
informatiesystemen.
Tenslotte wil ik opnieuw naar voren brengen dat het ontwikkelen van
inlichtingenstelsels in hun hoedanigheid van bedrijfsmiddelen, een
interdisciplinaire oriëntatie vereist.
Taal verbindt daarbij het denken van wetenschappers van
verschillende disciplines.
Het taalonderricht dient taalgebruikers dan ook niet alleen te scholen
in het ontleden en samenstellen van zinnen, maar ook op een hoger
niveau: op dat van het ontleden en samenstellen van meer omvattende
strukturen.
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B. BEGRIPPENLIJST
Abstrakt

Ontdaan van de verschijningsvorm.
Het abstrakte is niet zintuiglijk waarneembaar, doch alleen met het 'geestesoog'

Adres

Identifikatie van een verblijfplaats.

Afbeelding

Weergave van een abstrakt of fysiek objekt.
Ook: beschrijving, voorstelling, nabootsing, model.

Algoritme

Een (hopelijk) feilloze procedure.
Zie ook Programma.

Allokatie

Toewijzing van middelen aan een funktie, c.q. van gegevensdragers aan gegevens.

Analogisch

T.a.v. beschouwing, beschrijving, verklaring:
geordend volgens het beginsel van overeenkomstigheid of soortgelijkheid
ten aanzien van een vergelijkbaar verschijnsel.

Analyseren

Het uitpluizen van bestaande objekten, verbanden, eigenschappen.
Onderzoeken.

Artefakt

Een objekt dat door menselijk toedoen tot stand komt.

Aspekt

De aanblik van een objekt vanuit een bijzonder gezichtspunt.
Een weergegeven aspekt zegt iets over dat gezichtspunt, of over het beschouwde objekt.
Een aspekt is een herkende of toegekende eigenschap.

Assignatie

Aanwijzing van een taak voor een produktiemiddel.

Associatie

Zie Relatie.

Attribuut

o Een aan een entiteit ondergeschikt objekt van beschouwing. Bijv. de pijp van Sherlock Holmes,
o of een afzonderlijk manipuleerbare eigenschap. Bijv. het formaat van een veld.
Zie ook Eigenschap.

Automatisch

Werkend zonder menselijke tussenkomst.

GRONDSLAGEN VAN HET ONTWIKKELEN VAN INFORMATIESYSTEMEN
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Automatiseren

Een (sub)systeem doen funktioneren zonder verdere menselijke tussenkomst.

Bedrijf

Elke georganiseerde vorm van bedrijvigheid, al of niet kommercieel van aard.

Beleid

Een geheel van richtinggevende beperkende bepalingen.

Beschouwen

In gedachten bezien, aandachtig bezien.

Beschouwingsdomein

Afgebakend gebied waarbinnen men objekten plaatst.
• het abstrakte domein van de ideeën; konceptueel, immaterieel
• het domein van de afbeeldingen; weergave, nabootsing, voorstelling,
uitdrukking, beschrijving, model, plan
• het fysieke domein; materieel, lichamelijk, stoffelijk, konkreet.

Beschouwingskader

Een stelsel van dimensies waarmee aspekten van
te beschouwen objekten kunnen worden vastgesteld:
• Beschouwingswijze
• Beschouwingsdomein
• Beschouwingsniveau.

Beschouwingsniveau

Een dimensie waarmee in neerwaartse richting wordt onderverdeeld
(verbijzonderd, afgebroken, ontleed, onderscheiden),
en waarmee in opwaartse richting wordt samengesteld (veralgemeend, gegroepeerd).

Beschouwingsobjekt

Datgene wat men beschouwt in een beschouwingskader met een beschouwingstechniek.
• Elementair: entiteit, transformatie, beslissing
• Samengesteld: funktie, informatie, besturing, systeem

Beschouwingstechniek

Het geheel van de mentale verrichtingen, binnen een vastgesteld kader,
waarmee een verschijnsel wordt geïdentificeerd en gekenmerkt.

Beschouwingswijze

De wijze waarop men zich een beeld vormt van al of niet bestaande objekten.
• Teleologisch
• Analogisch
• Kausaal

Beschrijving

Zie Afbeelding
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Beslissen

Het oplossen van een onzekere toestand door de gezaghebbende uitspraak 'ja' of 'nee'.
Beslissen is de kern van besturen.

Beslissing

Wilsuiting ter zake van de toestand van entiteiten.
Oplossing van onzekerheid.

Beslissing naar type

•
•
•
•
•

Besturen

Het nemen van beslissingen over de uitvoering van een funktie,
onder mogelijke beperking van voorwaarden, aan de hand van beschikbare informatie.

Besturingsbeslissingen

Het ja of nee over:
• het toewijzen van middelen aan een funktie (allokatie, reallokatie, deallokatie)
• het aanwijzen van taken aan een middel (assignatie, re-assignatie, de-assignatie)
• het toewijzen van arbeidsvermogen aan een middel.

Besturingstijd

De tijd die verstrijkt tijdens het waarnemen en evalueren van informatie,
het nemen van de beslissing en het doorgeven van de beslissing.

Besturingsvoorwaarde

Beperkende bepaling voor het nemen van beslissingen.

Bottom-up

Een opwaartse werkwijze, waarbij eerst de elementen in beschouwing worden genomen,
alvorens de struktuur als een geheel te bezien bij analyse, ontwerp en realisatie.

Data base

Gegevensbestand op een of ander medium.

Differentiëren

Het splitsen van een funktie in deelfunkties
door te verbijzonderen naar het transformatiedeel van de funktie.

Diversificeren

Het kombineren van gespecialiseerde funkties in een meertoppig stelsel.

Doel

Datgene wat men wenst te verwezenlijken.

Onvoorwaardelijk ('en', 'and')
Eenmalig enkelvoudig voorwaardelijk ('indien', 'if')
Eenmalig meervoudig voorwaardelijk ('ingeval', 'case')
Meermalig enkelvoudig voorwaardelijk ('zolang', 'while')
Meermalig meervoudig voorwaardelijk ('naar gelang')
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Doelstelling

Een konkreet doel.

Domein

o Afgebakend gebied waarbinnen men objekten plaatst.
o Ook: waardebereik; de reeks van mogelijke waarden van een eigenschap.
Zie ook Beschouwingsdomein.

Dynamisch systeem

Een systeem in werking, waarvan de elementen en hun onderlinge relatiepatronen
veranderende eigenschappen hebben.

Effektief

Het beoogde doel naderbij brengend, doeltreffend.

Efficiënt

o Met gegeven middelen een maximaal resultaat behalen,
o ofwel een bepaald resultaat met minimale middelen bereiken.

Eigenschap

Een hoedanigheid of hoeveelheid van een entiteit of van een transformatie.
Een eigenschap wordt bepaald volgens een gegeven noemer of gezichtspunt.
Eigenschappen zijn meetbaar of waardeerbaar (entiteiten zijn telbaar).
Een eigenschap is hetzelfde als een aspekt c.q. kenmerk.

Element

Een objekt dat niet verder wordt gesplitst in samenstellende onderdelen,
omdat het praktisch niet zinvol is, of omdat het theoretisch niet mogelijk is.

Elementair

Van het laagste niveau; niet verder onder te verdelen.
Ook wel: atomair.

Energie

Het vermogen om te werken.

Enkeltoppig

Met een enkel alomvattend objekt op het hoogste niveau.

Entiteit

Een objekt van beschouwing met een feitelijk of mogelijk zelfstandig bestaan,
met de eigenschap van telbaarheid,
dat met zelfstandige naamwoorden of eigennamen kan worden aangeduid.
Een kopje koffie is een entiteit; koffie niet.
Woorden als zodanig zijn entiteiten;
datgene wat met een woord wordt aangeduid, kan wat anders zijn.
Het woord kleur is een entiteit.
In het fysieke domein is kleur een eigenschap van een entiteit.
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Extern

Niet deel uitmakend van de beschouwde struktuur, maar van de omgeving.

Faktor

Een fysiek objekt.
Ook: Een produktiemiddel, kapitaal of arbeid, dat een funktie kan hebben of uitvoeren.

Faktordiagram

Een afbeelding van de invoer en uitvoer van een faktor.

Faktorstruktuur

De materiële verschijningsvorm van funkties en entiteiten.

Feedback

o In een geheugen vastgelegde gegevens die naar besturingspunten worden gevoerd.
o Of transformationeel gezien: het terugvoeren van vastgelegde gegevens naar besturingspunten.

Feedback cyclus

De cirkelgang van informatie :
verkrijgen, beheren, beslissing nemen, aktie uitvoeren, resultaat verstrekken.

Funktie

Transformatie van een eigenschap van een entiteit,
te beschouwen als een werking in relatie tot een doel.
Een funktie is te beschrijven met een overgankelijk werkwoord
(met eventuele bijwoorden c.q. bijwoordelijke bepalingen)
en een lijdend voorwerp
(met eventuele bijvoeglijke naamwoorden of bijvoeglijke bepalingen).

Funktiediagram

Een afbeelding van de invoer en uitvoer van een funktie.

Funktionaris

Een persoon die een funktie uitvoert.

Funktiestruktuur

Tijdloze samenhang van funkties volgens hoofddoelen en subdoelen.

Funktionele analyse

Het uitpluizen van bestaande elementen, verbanden en eigenschappen,
aan de hand van het funktiebegrip.

Funktioneel ontwerp

De beschrijving van gewenste elementen, verbanden en eigenschappen,
volgens het funktiebegrip.

Fysiek

Zintuiglijk waarneembaar.

Fysiek systeem

Een bestuurde faktorstruktuur.
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Gegevens

Gekodeerde kennis.

Gegevensstruktuur

Tijdloze samenhang van gegevens:
• volgens de funktiestruktuur
• of naar nevenschikkende eigenschappen
• of naar ondergeschikte onderdelen

Gegevens naar type

•

•

•

Gegevens over entiteiten:
de identiteit en de bijbehorende eigenschappen,
onder woorden te brengen met zelfstandige naamwoorden (of eigennamen)
en bijvoeglijke naamwoorden (c.q. bepalingen).
Gegevens over transformaties:
de identiteit en de bijbehorende eigenschappen,
onder woorden te brengen met overgankelijke werkwoorden en bijwoorden
(c.q. bijwoordelijke bepalingen).
Gegevens over besturing.

Gestruktureerd

Voorzien van verbanden.

Hard

Onveranderbaar tijdens de beschouwde periode.

Heterarchie

Een meertoppig hiërarchisch stelsel.

Hiërarchie

Een ordening in verschillende niveaus, volgens een bepaald kenmerk:
o naar samenstelling, bijvoorbeeld van funkties en entiteiten c.q. data.
o naar omvang van gezag of effekt, met name van besturingsbeslissingen.

Hoger

Meer omvattend.

Holarchie

Een enkeltoppig hiërarchisch stelsel.

Horizontaal

Van hetzelfde niveau in een struktuur.

Idee

Zie Koncept.
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Identifikatie

o Het vaststellen van de identiteit van een entiteit.
o Of: het middel waarmee de identiteit van een entiteit op unieke wijze is vastgelegd.

Identiteit

Datgene wat het bestaan van een unieke entiteit,
fysiek of abstrakt, van een bepaald niveau bepaalt.

Index

Een geordende verzameling sleutels.

Informatie

Een gegeven dat de zekerheid van een beslisser doet toenemen,
c.q. een gegeven aan de hand waarvan een bepaalde besturingsbeslissing kan worden genomen.

Informatiebalans

o De verhouding tussen verstrekte en verkregen
o c.q. gevraagde en aangeboden informatie
van personen of instanties die inlichtingen uitwisselen.

Informatiesysteem

Een bedrijfsmiddel waarmee gegevens worden verzameld,
verwerkt, ter beschikking gehouden en verstrekt,
ten behoeve van het nemen van beslissingen.

Inlichting

Zie Informatie.

Inlichtingenstelsel

Zie Informatiesysteem.

Integratie

Samenvoeging tot een enkele funktie van gedifferentieerde funkties.

Interface

Zie Verbinding.

Intern

Deel uitmakend van een beschouwde struktuur.

Kausaal

T.a.v. beschouwing, verklaring, beschrijving: het ordenen van verschijnselen
door ze te zien als gevolgen die terugleiden naar oorzaken of herkomst.

Kenmerk

Zie Eigenschap.

Kode

Stelsel van symbolen, in de vorm van letters, cijfers, kleuren, klanken, figuren.

Komplex

Het meervoudig voorkomen in meerdere dimensies.
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Koncept

Beeld van iets in onze geest; denkbeeld

Konklusie

Gevolgtrekking op grond van vaststaande gegevens.
Een konklusie verschilt wezenlijk van een beslissing.

Konkreet

Telbaar, meetbaar, waardeerbaar.

Konstant

Vast c.q. onveranderbaar tijdens een beschouwde periode,
die korter of langer kan zijn dan de cyclustijd van een beschouwd systeem.

Lager

Minder omvattend.

Life cycle

De cirkelgang door de fasen:
o ontstaan, groeien, volwassen zijn, krimpen en verdwijnen
o of: gedefinieerd worden, verkregen worden, veranderd worden,
beheerd worden en afgestoten worden.

Logisch

Volgens een bepaalde beschouwingswijze.
Zie ook Analogisch, Kausaal, Teleologisch.

Meertoppig

Met verschillende, niet samenvoegbare objekten op het hoogste niveau.

Meta

Van een hoger beschouwingsniveau; betreffend.
Een meta-denkbeeld is een idee over een idee.
Een meta-afbeelding is een afbeelding van een afbeelding.
Een meta-transformatie is een transformatie van een transformatie.
Onder meta-gegevens worden gegevens over gegevens verstaan.

Model

Afbeelding van een bestaand of (nog) niet bestaand objekt van beschouwing.
Model betekent in wezen hetzelfde als: weergave, beschrijving, voorstelling, nabootsing, maquette.

Module

Een eenheid binnen een programma, bestaande uit
een of meer definities, opdrachten en voorwaarden.

Neerwaarts

Zie Top-down.

Nevenschikken

Het plaatsen van objekten op hetzelfde niveau.
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Niveau

Zie Beschouwingsniveau.

Normaliseren

Het reduceren van overtolligheid.

Objekt

Datgene wat men beschouwt, beschrijft of vervaardigt.
Zie Beschouwingsobjekt.

Omgeving

Een verzameling elementen, personen, systemen, instanties e.d,
die met het beschouwde stelsel in verbinding kan staan.

Onderschikken

Het plaatsen van objekten op een lager niveau.

Onderzoeken

Zie Analyseren.

Ontwerpen

Het uitdenken en vastleggen van gewenste elementen, verbanden en eigenschappen.

Ontwikkelaar

Iemand die daadwerkelijk ontwikkelt.

Ontwikkelen

Een objekt zodanig tot stand brengen dat het een eigen bestaan kan hebben
en de toegekende betekenis kan verwezenlijken.

Ontwikkelkunde

Discipline voor het ontwikkelen van koncepten, denkwijzen en werkwijzen,
in het bijzonder als grondslag voor het ontwikkelen van informatiesystemen.

Ontwikkelkundige

Iemand die kennis ontwikkelt over het ontwikkelen.

Opwaarts

Zie Bottom-up

Organisatorisch ontwerp

Het beschrijven van de gewenste allokaties / assignaties, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Organiseren

Het vaststellen van het patroon van allokaties / assignaties
tussen fysieke middelen (faktoren) enerzijds
en abstrakte objekten (funkties, gegevens, besturing) anderzijds.

Paradigma

Een beschouwingsstelsel van begrippen, gedachtengangen en pasklare voorbeelden
bij een wetenschappelijke groep in een onderkend vakgebied.
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Parallelliseren

Het verenigen van gespecialiseerde funkties in een enkeltoppig stelsel.

Perceptie

Ontvangen indruk.

Plannen

Het ordenen van funkties naar een gewenste volgorde van uitvoering.

Pragmatisch

Naar men tracht te bereiken.

Praktisch

Naar men doet.

Procedure

Een stel volgordelijk samenhangende funkties,
met vastgestelde besturingen en besturingsvoorwaarden.
Zie ook Programma.

Proces

Een procedure in werking, of beschouwd als zijnde in werking.

Produktie

Toevoeging van waarde aan de invoer.

Produktiefaktor

Type produktiemiddel, kapitaal of arbeid.

Programma

In wezen hetzelfde als procedure, module, algoritme, en eigenlijk ook als plan.
Een programma kan uit één of meer modules bestaan.
Een programma bevat doorgaans een meer gedetailleerde
beschrijving van ingaande en uitgaande entiteiten dan een procedure.

Projekt

Het geheel van aktiviteiten ter realisering van een bepaalde doelstelling.

Pseudokode

Een voor niet-ingewijden begrijpelijke formulering van programma's,
die door specialisten in computergerichte termen wordt omgezet.

Realisatie

Het verwezenlijken van het technisch ontwerp,
door het opstellen en (doen) uitvoeren van computergerichte opdrachten en definities:
het vervaardigen van het fysieke informatiesysteem.
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Relatie

Een objekt dat twee of meer objekten van een ander type verbindt.
Entiteiten worden gerelateerd door transformaties.
Transformaties worden gerelateerd door entiteiten.
Funkties worden gerelateerd door entiteiten of door transformaties.
Relaties tussen abstrakte en fysieke objekten heten allokaties of assignaties.
Zie ook Organiseren.
De termen associatie, link, join, connection, referentie,koppeling, verbinding, betrekking,
betekenen in wezen hetzelfde.

Schakeling

De uitvoeringsvorm van een beslissing.
Zie ook Konklusie.

Sleutel

Een middel om de verblijfplaats van een gegeven te vinden.

Soft

Zie Variabel.

Specialiseren

Het splitsen van een funktie in deelfunkties,
door te verbijzonderen naar het voorwerpdeel van de funktie.

Standaardiseren

Het vaststellen en aannemen van bepaalde, gelijke vormen,
afmetingen, inhoud, samenstelling, aanduiding e.d.
voor een objekt, waardoor een zo groot mogelijke algemene
geldigheid van dat objekt wordt verkregen.

Statisch systeem

o Een struktuur waarover geen of negatieve besturingsbeslissingen werden genomen,
o of waarover geen beslissing genomen kan worden.

Stelsel

Zie Systeem.

Strategie

Beleid van het hoogste niveau.

Structured design

Een ontwerpdiscipline waarbij eerst de tijdloze onderlinge samenhang
van de elementen wordt vastgesteld, alvorens de tijdsgeoriënteerde
gedragscasuïstiek in procedures vast te leggen.
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Structured programming

•
•
•
•

Struktuur

Een samenstellend verband, bestaande uit 1 of meer niveaus.

Subfunktie

Deel van een funktie:
o een bijzondere transformatie van een (eigenschap van een) entiteit:
bijv. snel muteren van een gegeven
o of een transformatie van een bijzondere entiteit:
bijv. muteren van een zeer oud gegeven.

Subsysteem

Een gedifferentieerd of gespecialiseerd deel van een systeem.

Symbool

Zie Kode.

Systeem

Een struktuur van entiteiten, transformaties en besturingen,
waarmee een doel bereikt of naderbij gebracht kan worden.
Stelsel.

Taak

Een aangewezen of aanvaarde funktie (of subfunktie),
gezien vanuit het perspektief van de faktor.

Technisch

In de zin van faktor-technisch: naar de middelen die men gebruikt.

Technische analyse

Het uitpluizen van de werking, eigenschappen en samenstelling
van gebruikte produktiemiddelen.

Technisch ontwerp

Het beschrijven van gewenste elementen, verbindingen en eigenschappen
aan de hand van de eigenschappen van de te gebruiken middelen.

Teleologisch

T.a.v. beschouwing, beschrijving, verklaring: doelkundig,
het ordenen van verschijnselen, door ze te zien als middelen die in verband worden gebracht
met mogelijke doelstellingen of bestemmingen.

Een programmeringsdiscipline
waarbij een zeer beperkt aantal besturingstypen wordt gebezig
voor relatief kleine programmaonderdelen,
die in beginsel slechts 1 ingang en 1 uitgang hebben.
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Theoretisch

Naar men ziet of denkt te zien.

Toestand

Een geheel van eigenschappen (aspekten, kenmerken) van een objekt.

Top-down

Neerwaartse werkwijze waarbij eerst de struktuur als geheel wordt bezien,
alvorens de onderliggende elementen in beschouwing te nemen, bij analyse, ontwerp en realisatie.

Transformatie

Omvormende werking, die een eigenschap van een entiteit kreëert, verandert of vernietigt.
Bijvoorbeeld: eigenschappen van vorm, plaats, tijd, frequentie,
medium, waarde, kodering, volgorde, bepaaldheid e.d.
Transformaties worden verwoord met overgankelijke werkwoorden.
Eigenschappen van transformaties worden beschreven met
bijwoorden of met bijwoordelijke bepalingen.

Transformatiestruktuur

Een samenhangend geheel van veranderingen van een toestand van een entiteit.

Variabel

Veranderbaar tijdens een beschouwde periode.

Veralgemenen

Groeperen tot een geheel, of samenvatten in een enkele noemer.

Verbinding

o Het gemeenschappelijke element tussen twee of meer andere elementen,
waardoor deze elementen verbonden zijn.
o In het bijzonder: de op elkaar afgestemde beschrijving in termen van formaat, frequentie,
overdrachtstijd, medium, kodering e.d., van uitvoer/invoer die twee processen verbindt.
Interface.

Verbijzonderen

Verdelen in samenstellende elementen.
Idem: onderscheiden, dekomponeren, retikuleren.

Vertikaal

Tussen verschillende niveaus in een struktuur.

Verwerkingsnetwerk

o Een afbeelding van de samenhang tussen funkties en gegevens,
o of tussen faktoren en materialen, volgens invoer/uitvoerverbanden.
Deze afbeelding kan men zien als het model van een proces.
Ook: Workflow

Verzameling

Een stel elementen met een willekeurig, gemeenschappelijk kenmerk.
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Voorwaarde

Gewenste eigenschap van een objekt.

Waarde

De grootte of de unieke betekenis die een eigenschap heeft
als gevolg van een gebeurtenis, door gehalte of als middel tot een doel.
Een waarde is een elementaire eigenschap: niet verder af te breken,
theoretisch of praktisch, in samenstellende onderdelen.
Rood is een waarde van de eigenschap kleur.
Lichtrood is een waarde van de eigenschap rood.
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