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Stap 1 Analyse bestaande regelgeving
Als requirements engineer ga je in deze situatie
bijvoorbeeld naar www.wetten.nl en analyseer je daar de
wet aanpassing arbeidsduur. Waar heb je al lemaal mee
te maken, wat houdt het in, etc. Natuurl i jk spreek je ook
met je belanghebbenden en analyseer je andere
documentatie.

In stap 1 kies je samen met de klant welke regels je
meeneemt in de analyse. Immers: je gebruikt al leen
regels die het primaire proces van de klant definiëren, en
dat kun je al leen samen met de klant bepalen.

Stap 2 Herformuleren in formele taal
Na de analyse ga je de relevante regels vertalen in
natuurl i jke taal. Het resultaat daarvan ga je gebruiken bij
stap 4. Je bepaalt definities en geeft er voorbeelden bij .
In deze stap ga je ook de regels in Ampersand
vastleggen. Linksonder een voorbeeld hoe dat eruit ziet.
Zoals je ziet is dit een soort programmeertaal, maar dan
voor bedri jfsregels.

Stap 3 Software analyse en fouten
herstellen
Met de Ampersand software verhelp je eventuele
gevonden fouten in je model. Deze software genereert
een document, waaruit hieronder een stukje wordt
getoond. Elk hoofdstuk van het gegenereerde document
heeft een andere doelgroep. Hoofdstuk 2 is bijvoorbeeld
bedoeld voor de business, die moet vaststel len of de
juiste regels op de juiste manier door de modelleur zi jn
begrepen. Hieronder zie je een stukje uit hoofdstuk 5, dat
bedoeld is voor jouw collega’s om het resultaat te
toetsen. De Ampersand software produceert ook de
juiste wiskundige uitspraken, zodat een harde toets op
correctheid tot de mogeli jkheden behoort. Het
gegeneerde document is uiteindel i jk je functionele
ontwerp. In het hoofdstuk “Procesanalyse” analyseer je
als requirements engineer of hetgeen je hebt ingevoerd
in stap 2 correct is. In dit hoofdstuk staat de originele
wettekst, de formele taal en de wiskundige taal naast
elkaar, dat maakt je analyse volledig.

Hoe je als RE’er met
Ampersand werkt
Na het lezen van het artikel van Stef Joosten vraag je je als
requirements engineer misschien af: “Hoe ziet het werken met
Ampersand er dan uit?” Hieronder doorlopen we de in het artikel
genoemde stappen waarin we als voorbeeld de Wet op de Aanpassing
van de Arbeidsduur nemen.

Ontwerpautomatisering met Ampersand
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Stap 4 Review met de business
Naast een document genereert Ampersand ook
werkende software, die je kunt gebruiken als een echt
prototype. Door bestaande use cases na te spelen kun je
het prototype gebruiken om je ontwerp te verfi jnen en
fouten te verhelpen.

Als je tevreden bent met je ontwerp, dan ga je het
ontwerp toetsen met de business. Dit doe je m.b.v. het
gegenereerde document. Het hoofdstuk
“gemeenschappeli jke taal” review je met de business. Je
vindt hier al le definities met voorbeelden, zodat duidel i jk
is waarom deze definities gebruikt worden in deze
applicatie.

Stap 5 Informatiesysteem toetsen
Nadat het ontwerp door de business is goedgekeurd,
is het ti jd om te toetsen of het gegeneerde
informatiesysteem uit Ampersand ook aan de
verwachtingen van de gebruiker voldoet. In dit
informatiesysteem kun je eigenl i jk al les doen wat het
uiteindel i jke systeem ook kan. Door verschil lende
testcases uit te voeren (bijvoorbeeld op basis van de
user stories) bepaal je of het systeem ook aan de
gebruikersverwachtingen voldoet.

Hieronder zie je voorbeelden van het indienen van een
verzoek over het aanpassen van een contract, en welke
foutmelding er door Ampersand gegeven wordt.

Stap 6 Definitieve versie van het functioneel
ontwerp
Nadat al les is geverifieerd en gevalideerd wordt het
functioneel ontwerp afgerond. Het document kan dan

door de architecten en ontwikkelaars worden gebruikt, zi j
zul len vooral focussen op het hoofdstuk
“Gegevensstructuur” waar o.a. het datamodel in zit. Als
requirements engineer heb je nu een scherpe
specificatie plus een werkend prototype opgeleverd, dus
j i j kunt op naar de volgende klus. . .
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