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Wat is er bijzonder aan dit artikel?

Ik stuitte op dit artikel toen ik nauw betrokken was bij het
Excellence Center van Atos. In het Excellence Center
deden we onderzoek naar de toepasbaarheid van tooling
in het voortaject van software ontwikkeling, waaronder
ook Requirements Engineering. Ik was toen
geïnteresseerd in hoe we Requirements Engineers konden
ondersteunen met een verzameling patterns die ze
kunnen gebruiken bij het specificeren van use-cases.

Er zijn twee redelijk bekende boeken met als onderwerp
use-case patterns. Dat zijn de boeken “Patterns for
Effective Use Cases” van Steve Adolph en Paul Bramble en
“Use Cases: Patterns and Blueprints” van Gunnar
Overgaard en Karin Palmkvist. In beide boeken vond ik
echter niet wat ik zocht. Het eerste boek gaat vrijwel
al leen maar over het proces om use-cases te schrijven.
Het tweede boek behandelt naast de techniek iets meer
de inhoud van use-case modellering, maar blijft toch een
beetje steken bij het grove plaatje. Beide boeken besteden
zo goed als geen aandacht aan patronen voor een goede
use-case beschrijving. En daar was ik naar op zoek. Dat

bleek ook de ervaring van Martin Langlands te zijn.

Wat versta jij onder een use-case pattern?

Patterns zijn generieke oplossingen voor veel
voorkomende problemen. Een belangrijk aspect van
patterns is dat ze structuur geven bij ons werk om van
probleem naar oplossing te komen. In software design
beschrijft een pattern hoe verschil lende softwareobjecten
met elkaar interacteren om een bepaald resultaat te
bereiken. Doordat patterns aansprekende namen hebben
gekregen, zoals Facade, Iterator, Proxy of Adapter en de
meeste software engineers deze patterns ook bij naam
kennen, kunnen zij aan de hand van patterns veel
eenvoudiger communiceren over de bedoeling van een
technisch ontwerp. De toegevoegde waarde ligt daar
voor de hand, omdat eenvoudig te zien is of een pattern in
een bepaalde programmeeromgeving werkt.

Patterns voor use-case specificatie doen hetzelfde op een
functioneel niveau. Het is alleen jammer dat zij moeil i jker
zijn te valideren. Er is geen objectieve toets. Je kunt niet
eenvoudig vaststellen of het pattern correct is gebruikt.
Dat kan eventueel wel in samenwerking met testers. Er
zijn in use-case beschrijvingen echter wel terugkerende
structuren te onderscheiden. Een bepaalde sequentie van
handelingen, zoals bijvoorbeeld bij het zoeken van een
zaak, is generiek te beschrijven. Het onderkennen van
deze patterns helpt je zowel in de communicatie met de
business als met de software designers. Het vak
Requirements Engineering zit tussen die twee werelden
in, die beide hun eigen taal hebben.

‘Use-case patterns
verrijkende taal’

Use-cases en patterns behoren tot demeest invloedrijke concepten in de
systeemontwikkeling van de laatste 20 jaar. Sinds de Gang of Four in 1995
patterns voor software design op de kaart zette, zijn er vrijwel overal
patterns voor gekomen, analysis patterns, architectural patterns,
enterprise integration patterns etc. Het is opvallend dat het gebruik van
patterns voor use-case specificatie pas recentelijk een beetje van de
grond begint te komen. JanHarland houdt zich sinds 6 jaar intensief bezig
met het toepasbaarmaken van patterns voor business analisten en
requirements engineers. We voeren een gesprekmet hemaan de hand
van het artikel: “Inside The Oval: Use-Case Content Patterns” vanMartin
Langlands. Het artikel bevat een paar uitgewerkte use-case patterns.
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Hoe helpen use-case patterns in de
communicatie met de business?

Ik werk veel voor de overheid. Je hebt daar vaak te maken
met systemen die ondersteunen bij een groot aantal min
of meer vergelijkbare taken. Denk bijvoorbeeld aan een
systeem voor het afgeven van vergunningen. Dan spreek
je over het verlenen van een vergunning voor het storten
van bagger of het afsteken van vuurwerk en alles wat daar
tussen zit. De inhoud van de vergunning verschilt sterk,

maar het proces voor de behandeling van de aanvraag
vertoont veel overeenkomsten. Het helpt dan om voor de
gelijksoortige processtappen eerst een paar use-case
patterns op te stellen en die vervolgens per onderwerp uit
te werken met de specifieke bedrijfsobjecten.

Het is wel zaak te verifiëren of de uitwerking voor ieder
specifiek object binnen hetzelfde pattern past en waar
deze daarvan afwijkt. Dit levert vooral in teamverband een
enorme verhoging van de efficiëntie op. Je kunt
gezamenlijk in een korte tijd veel meer use-cases
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beschrijven, zonder dat je hoeft in te boeten op de
kwaliteit, omdat je niet achteraf hoeft te discussiëren over
verschil len in uitwerkingen voor vergelijkbare
processtappen. Je introduceert hiermee gelijk een
standaard die er toe leidt dat de afhandeling van
vergelijkbare taken dezelfde look & feel krijgen.

Het leuke van werken met patterns is dat het zaken
herkenbaarder maakt voor gebruikers. Patterns helpen
structuur aan te brengen. Zodra meer mensen een pattern
kennen wordt het eenvoudiger om er over te
communiceren. Een pattern wordt zo een begrip. Patterns
die mensen kennen voorzien in een behoefte. Daardoor
verrijken ze de taal voor zowel gebruikers als analisten.

Hoe helpen use-case patterns in de
communicatie met software designers?

Ik had laatst een interessante discussie met een software
engineer over het nut van use-cases. Zijn stell ing was dat
use-cases helemaal niks bijdroegen aan
softwareontwikkeling. Ze veroorzaakten meer ruis dan dat
ze helderheid verschaften. Toen wij wat langer met elkaar
in discussie waren, begreep ik waar zijn probleem lag. Veel
use-cases boden hem veel te weinig houvast in wat
generiek en wat specifiek gedrag was. In verschil lende
use-cases was hetzelfde gedrag op een geheel andere
manier beschreven. Als een team Requirements Engineers
met dezelfde verzameling use-case patterns werkt kunnen
we meer houvast aan de IT verschaffen. Vooral als we de
patterns aansprekende namen geven. Het wordt dan
sneller duidelijk wanneer we het over dezelfde of
vergelijkbare functionaliteit hebben.

In één van mijn vorige projecten hadden we vastgesteld
dat er maar een paar verschil lende manieren van zoeken -
van vinden zou je eigenlijk moeten zeggen - waren. In de
meest eenvoudige manier van zoeken, scrollt iemand
door een lijst met namen tot hij de naam heeft gevonden
die hij zoekt. Dat werkt goed bij eenvoudige (code)lijsten.
Bij ingewikkelder vormen van zoeken kun je meerdere
zoektermen opgeven of is er sortering op bepaalde
rubrieken nodig. Dat is bijvoorbeeld nuttig bij dossiers
waar combinaties van eigenschappen het juiste dossier
bepalen. Ook als (een deel van) de context waarbinnen je
zoekt vooraf al bekend is, heeft dat invloed op de flow van
je use-case. Dit leverde drie verschil lende patterns op
voor het vinden van informatie, ZoekInLijst,
ZoekOpCriteria en ZoekMetVoorkennis. Als je eenmaal
hebt vastgesteld welke vormen van zoeken je onderkent,
kun je overal waar je in een use-case iets opzoekt dezelfde
patronen gebruiken. Het mooie hiervan is dat goede use-
case specificatie patterns zich eenvoudig laten vertalen
naar softwareconstructies die al in veel verschil lende
programma’s zijn terug te vinden.

Opvallend is dat jij en Langlands beiden

voorbeelden geven van use-case patterns die
niet direct een gebruikersdoel dienen. Het gaat
om zoeken, selecteren, updaten et cetera. Wij
zouden verwachten dat use-case patterns wel
een gebruikersdoel ofafgeleid gebruikersdoel
dienen, zoals bijvoorbeeld de digitale shopping
basket die je bij vrijwel iedere internetwinkel
ziet. Men heeft hier het probleem, dat sommige
klanten één en andere klanten meer artikelen
willen aanschaffen, opgelost door het kopen te
splitsen in twee activiteiten “Toevoegen aan de
shopping basket” en “Afrekenen van de
shopping basket”. Zou je de digitale shopping
basket ook kunnen opvatten als een use-case
pattern?

Jazeker, je hebt use-case patterns op verschil lende
niveaus. Sommige use-case patterns bevinden zich op wat
Cockburn noemt ‘fish level’. Andere bevinden zich op
‘cloud of kite level’. In principe is het level afhankelijk van
het gezichtpunt van de gebruiker. Het voorbeeld dat jul l ie
hier noemen zou heel goed een use-case pattern op ‘sea
level’ kunnen zijn. Het laat ook aardig zien dat het begrip
gebruikersdoel een rekbaar begrip is. Vanuit het
perspectief van de winkelende klant heeft het toevoegen
van een artikel aan de shopping basket waarschijnlijk
meer waarde dan het afrekenen en daarmee is het
toevoegen van artikelen een valide gebruikersdoel. Vanuit
het perspectief van de verkoper ontstaat er natuurlijk pas
waarde als de klant het artikel afrekent.

Bij een use-case pattern op ‘kite level’ zou je kunnen

Het leuke van werken met patterns is
dat het zaken herkenbaarder maakt voor

gebruikers.
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denken aan het overheidsproces Publieksparticipatie.
Voor de burger die commentaar wil leveren bevindt
publieksparticipatie zich op ‘kite level’. Echter de voor het
plan verantwoordelijke beleidsmedewerker zou deze use-
case als ‘sea level’ kunnen zien. Publieksparticipatie is een
proces dat steeds volgens de zelfde stappen verloopt,
namelijk: bekend maken van een plan (beschikking),
periode voor het indienen van een zienswijze, verwerken
van de zienswijze in het plan (of de beschikking). Het is
afhankelijk van het wettelijke domein binnen welke
periode er een zienswijze moet worden ingediend. Bij
grote infrastructurele plannen kan deze periode wel een
half jaar duren. Bij vergunningverlening is zes weken
meestal voldoende. Het patroon van activiteiten verschilt
echter niet. Alleen de inhoud van bijvoorbeeld enerzijds
het stroomgebiedbeheerplan en anderzijds de
watervergunning is totaal verschil lend. Het proces voor
publieksparticipatie is als een use-case pattern op ‘kite
level’ te zien, omdat het in beide voorbeelden een zelfde
type ondersteuning van een systeem kan gebruiken.

Je ziet hier twee dimensies van domeinkennis die elkaar
raken: enerzijds proceskennis en anderzijds
materiekennis. Voor iedere dimensie van domeinkennis
kan je andere patternsets vinden. Een belangrijke
patternset voor materiekennis zijn de analysis patterns.
Op dit terrein heeft met name Martin Fowler veel werk
verzet. Analysis patterns gebruik je om te beschrijven hoe
je logische domein in elkaar zit. Over welke entiteiten
hebben we het en hoe verhouden die entiteiten zich ten
opzichte van elkaar? Voor proceskennis heeft de
Nederlandse professor Wil van de Aalst met een collega
van de Australische Queensland University of Technology
veel onderzoek uitgevoerd. De resulterende workflow
patterns geven inzicht in het modelleren van processen,
de daarbij relevante resources en de daarvoor benodigde
soorten data.

Use-case patterns zijn vooral bedoeld om op een
praktische manier de interactie tussen gebruiker en
systeem te uniformeren. Daarmee leggen zij het verband
tussen proces en inhoudelijke materie. Dit is waar het
toepassen van patterns wat lastiger begint te worden. De
workflow patterns en analysis patterns staan zoals gezegd
min of meer dwars op elkaar. Via de specificatie op basis
van use-case patterns (sea level) biedt het systeem
ondersteuning aan een proces uitgewerkt volgens enkele
workflow patterns (kite level). Het logische domein, waarin
de domeinkennis uit analysis patterns is toegepast, is vaak
weer sturend voor de uitwerking van use-case
specificaties op ‘fish level’. Dit samenstel van in elkaar
grijpende niveaus kan nog verder gecompliceerd worden
door het gebruik van domeinspecifieke patternsets, zoals
e-commerce patterns, SOA patterns of security patterns,
maar laten wij dat maar voor een volgende keer bewaren.

Waarom worden use-case patterns volgens jou
nog niet zo veel toegepast

Het werken met patterns vraagt een zekere ervaring. Het

is niet zo dat je iemand met een verzameling patterns op
pad kunt sturen en dat hij daarmee vanzelf betere use-
case specificaties schrijft. Hetzelfde geldt voor het
onderkennen van patterns. Die kennis moet je
ontwikkelen. Je moet in meerdere projecten aan den lijve
ondervonden hebben dat je weer dezelfde ‘basic flow’ en
‘alternative flows’ aan het schrijven bent. Daarnaast
brengen wij als analisten en requirements engineers
kennis van verschil lende domeinen bij elkaar om er één
logisch geheel van te smeden. Dat is lastiger dan binnen
één domein (vaak een IT-domein) de relevante patronen te
herkennen, beschrijven en gebruiken.

In mijn huidige project ben ik samen met een andere
requirements engineer bezig om eerst op ‘service niveau’
een aantal patronen te onderkennen. We kiezen dan één
specifieke toepassing van het pattern om gedetail leerd
met de business uit te werken. We spreken met de
business overigens niet over een pattern maar over
functionaliteit voor een specifiek bedrijfsobject. Wij
houden in ons achterhoofd dat we die specificatie later
wil len gebruiken als pattern voor de functionele
specificatie op de andere bedrijfsobjecten. In het begin
moeten we daarin investeren om er later de vruchten van
te plukken. Het blijft, vooral bij kleinere projecten, altijd
lastig daar de tijd voor te vinden, omdat wij eigenlijk per
definitie zo snel mogelijk de software engineers van input
moeten voorzien. Ik verwacht dat het nog even zal duren,
maar dat langzaam het inzicht zal groeien dat ook het
hebben van een goede verzameling patterns voor use-
case specificatie zijn vruchten afwerpt.
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Materiekennis en proceskennis zijn twee
dimensies van domeinkennis

“Inside The Oval: Use-Case Content Patterns”
van Martin Langlands.

“Patterns for Effective Use Cases” van Steve
Adolph en Paul Bramble

“Use Cases: Patterns and Blueprints” van
Gunnar Overgaard en Karin Palmkvist.

"Analysis Patterns" Martin Fowler

http://www.requirementsnetwork.com/system/files/UseCaseContentPatterns.pdf
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=228544
http://www.amazon.com/Use-Cases-Blueprints-Gunnar-Overgaard/dp/0131451340
http://martinfowler.com/tags/analysis%20patterns.html



