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Scenarios, Stories, Use
Cases - Through the
SystemsDevelopment
Life - Cycle
Hetwoord ‘scenario’ heeft enormveel betekenissen in dewereld van
systeemontwikkeling. Het boek dat Alexander enMaiden hebben
samengesteld is een poging omal deze betekenissen een plek te geven.
Dat is zowel de kracht als de zwakte van het boek.
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Scenario’s zijn verhalen die zicht bieden op hoe een
systeem gebruikt wordt. Het boek heeft als basisgedachte
dat het vertellen van verhalen inherent is aan hoe mensen
communiceren. Om die reden verdienen verhalen een
plek in het achterhalen, opschrijven en testen van
systeemeisen. De kracht van verhalen is dat iedereen ze
kan vertellen en begrijpen, dat ze gebruik maken van veel
impliciete kennis en dat ze het voorstell ingsvermogen
prikkelen.

Het doel van ‘Scenarios, Stories, Use Cases’ is om aan te
geven hoe en op welke momenten tijdens
systeemontwikkeling, verhalen kunnen helpen. De
hoofdmoot van het boek bestaat uit hoofdstukken waarin
tal van auteurs hun wijze van toepassen van scenario’s
beschrijven. In deel twee ligt de nadruk op technieken, in
deel drie worden projecten beschreven waarin een of
meer van de technieken zijn toegepast. Zo ontstaat een
bont geheel van gevestigde, bekende technieken en de
meer experimentele, academische. Laat ik wat
voorbeelden geven.

Er zijn zes hoofdstukken die ingaan op use cases. In
hoofdstuk 5 ligt de nadruk op hoe diverse
belanghebbenden in een workshop gezamenlijk use cases
kunnen opstellen. Hoofdstuk 7 gaat over het opstellen van
zogenaamde misuse cases, om bedreigingen voor een
systeem inzichtelijk te maken. Hoofdstuk 8 gaat over
effectieve beschrijvingen van use cases, met de nadruk op
het onderkennen van het doel van een use case.
Hoofdstuk 9 heeft het over een gestructureerde manier
om use cases op te schrijven, zodat een tool er scenario’s
uit kan genereren voor het doen van inspecties met
betrokkenen. Hoofdstuk 1 1 gaat over de relatie van use
cases met objectgeoriënteerde softwareontwikkeling.
Hoofdstuk 14 gaat in op de relatie met test cases. Deze
hoofdstukken boden mij als kenner van use cases weinig
nieuws. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat
mensen die use cases niet kennen juist verward raken
door deze hoeveelheid variaties.

Een ander voorbeeld van de bontheid van het boek, is het
feit dat het begrip ‘scenario’ wordt opgerekt zodat het niet
alleen gaat over een beschrijving van het gebruik van een
systeem. In hoofdstuk 15 worden zogenaamde
projectscenario’s beschreven. In feite gaat dit hoofdstuk
over ontwikkelaanpakken (denk bijvoorbeeld aan:
waterval, iteratief, evolutionair). Mijns inziens valt dit
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hoofdstuk buiten de scope van het boek.

Voor de oplettende lezer bevat het boek overigens veel
pareltjes. Ik ben erg gecharmeerd van het hoofdstuk over
gebruik van scenario’s voor toekomstverkenningen
(hoofdstuk 6). Hier doet David Bush de techniek van
scenariodenken uit de doeken. Deze techniek is een
combinatie van analytische en creatieve middelen om
verschil lende beelden van een toekomstige wereld
(maatschappij, samenleving, organisatie,
gebruikersgroep) te schetsen. In elk van die werelden
worden de doelen of requirements van een systeem
opgesteld. Eisen die in meer werelden voorkomen, zullen
toekomstvaster zijn dan doelen in slechts één wereld.

Daarnaast sprak Kent Beck’s verhaal van user stories in
agile projecten me aan. Na een wat apologetisch begin
(“agile werken is echt ok, hoor”), gaat hij in op hoe de
stories eruit dienen te zien en hoe ze gebruikt worden.
Voor de mensen die al wat langer meelopen in de wereld
van objectgeoriënteerde systeemontwikkeling is een
aardig detail de voetnoot waarin Beck user stories
vergelijkt met CRC-kaarten die hij destijds in de Smalltalk-
wereld introduceerde.

Hoofdstuk 9, over contextual design sprak me ook aan. Je
kunt gebruikers interviewen om erachter te komen wat
hun taken en wensen zijn. Echter, in de praktijk blijkt vaak
dat het toch net even anders gaat. Contextual design gaat

over het doen van observaties op de werkvloer en het ter
plekke vragen stellen, om dan op een gestructureerde
manier te komen tot een bruikbaar systeemontwerp.
Citaat: “System design is really work practice redesign.”

In het eerste en vierde deel van het boek doen Alexander
en Maiden een dappere poging om de verschil lende
technieken die aan bod zijn gekomen te categoriseren. In
het eerste deel beschrijven ze daarvoor een opdeling naar
de aspecten vorm, inhoud, doel en positie in de life-cycle
van systemen. Elk aspect krijgt subaspecten met
mogelijke waarden. De verschil lende methodes worden in
een matrix geplaatst met voor elk aspect de waarde voor
die methode. Deze matrix kan helpen bij het zoeken naar
een interessante techniek, maar doet erg academisch aan.
In deel vier van het boek, worden alle technieken nog eens
kort beschreven en gepositioneerd op de plek in de life-
cycle: requirements discovery, requirements validation,
system specification, system design, coding, testing en
operations. Dat levert een wat overzichtelijker plaatje op.

Concluderend: met ‘Scenarios, Stories, Use cases’ hebben
Alexander en Maiden een boek opgeleverd dat een
overzicht geeft van de state-of-the-art van het gebruik van
verhalen bij systeemontwikkeling. Mensen die
geïnteresseerd zijn in het overzicht vinden hier een haast
encyclopedische verzameling aan technieken. Mensen die
in een specifieke techniek geïnteresseerd zijn, kunnen
beter een specifiek boek of artikel opslaan.
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