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Het probleem van de Componentenanalyse in ISAC

Drs. A.J. van Reeken

0. Samenvatting

Met de Componentenanalyse zoals die in het boek 'De ISAC-Methodiek' van

Lundeberg et al. is beschreven, kon ik nooit overweg. Ik ben er wel mee bezig

gebleven. Pas een vertaling van de ISAC-termen en begrippen in die van NIAM

leidde tot de oorzaak en dus de oplossing van het probleem. De oorzaak van de

verwarring blijkt de in het boek opgeroepen associatie te zijn van het begrip

Identificatiekenmerk met het begrip entiteit (b.v. klant), terwijl het geas-

socieerd moet worden met identificerend beschrijvend kenmerk (b.v. klantnum-

mer). Het blijkt dat ISAC geen werkelijke objecten kent, maar uitsluitend, wat

NIAM noemt, LOTs. Elke ISAC gebruiker - ook hij die de Componentenanalyse tot

nu toe heeft laten liggen - zal met deze kennis zijn voordeel kunnen doen.

1. Inl eid ing

Met de Componentenanalyse zoals die in het boek 'De ISAC-Methodiek' van

Lundeberg et al. (1) is beschreven, kon ik nooit overweg. Ik heb daar nogal

wat tijd ingestoken, vooral omdat de ISAC-Methodiek mij aanspreekt, maar ook

omdat ik in de Componentenanalyse een gelijkenis meende te zien met de gege-

vensanalyse methode van Warnier (2). Deze laatste methode heeft mijn sympathie

eveneens (3). Dit klinkt niet erg wetenschappelijk, maar zo is dat bij mij:

wat mijn sympathie niet heeft, kan ik maar moeilijk aangeleerd krijgen. Het
probleem met de Componentenanalyse bracht ik bij gelegenheid ter sprake bij
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verschillende collega's en daarbij bleek dat niemand van hen de Componenten-

analyse "volgens het boekje" kon toepassen. In d e praktijk liet men het maken

van C-schema's gewoon achterwege.

Omdat Warnier (2) eveneens uitgaat van een opmaakschets bij het opstellen van

zijn Logisch Uitvoer Bestand (LUB) en ik daar goede ervaringen mee heb, heb ik

de oplossing getracht te zoeken in een aanpassing van de Componentenanalyse

aan de methode van Warnier. De oorzaak van het probleem wordt daarmee niet

gevonden. Wel valt dan op dat het analyseren volgens Warnier van de opmaak-

schets in deelverzamelingen tot men uitkomt op deelverzamelingen die éénmaal,

die een-of-meer-maal en die soms-wel-soms-niet voorkomen, leidt tot een struc-

turering van de gegevens in het bericht, maar niet tot een conceptueel gege-

vensmodel.

Díe oorzaak wordt wel duidelijk bij vergelijking met NIAM. In de rest van dit

artikel zal worden aangetoond dat de oorzaak in de bij de Componentenanalyse

opgeroepen associatie schuilt. Terwijl, in NIAM termen, de aanwezigheid van

NOLOTs wordt gesuggereerd, blijken NOLOTs in ISAC niet te bestaan.

2. Vergelijking met NIAM

We wensen een lijst met klantnummers en klantnamen.

De opmaakschets is dan eenvoudig (figuur 1):

klantnummer klantnaam

123 Jansen

456 Pietersen
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Bij de Componentenanalyse spreekt men dan van het identificatiekenmerk klant

met het beschrijvende kenmerk klantnaam. De tekst in het ISAC-boek (1, p.

196~8) lijkt uit te sluiten dat klantnummer ook een beschrijvend kenmerk is.

De kenmerkentabel (1, p. 200) doet vermoeden dat klantnummer een identifica-

tiekenmerk is, althans van dat type is.

NIAM (4) spreekt van NOLOTs en LOTs: 'K1 ant' is bij NIAM van het niet-lexicale

objecttype (NOLOT); 'Klantnaam' en 'klantnummer' zijn bij NIAM van het lexica-

le objecttype (LOT).

Er is een associatie tussen deze objecttypen (figuur 2):

E
gerefereerd met

~~`
van klantnaam

` ~~ ~

klant

{ van

i 1
l `

klantnummér
` ,l

geidentificeerd met
~~

In de taal van NIAM i s de klantnaam een homonieme naam en is het klantnummer

een identificerende naam.

We moeten weer even terug naar ISAC. Het begint erop te lijken dat we het vol-

gende mogen concluderen (figuur 3):
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NIAM ISAC

NOLOT

LOT

identificatiekenmerk

beschrijvend kenmerk

De bij de Componentenanalyse gebruikte termen worden in (1) uitgelegd aan de

hand van een figuur die hieronder wordt gereproduceerd (figuur 4):

berichttvPe

(kenmerkendeel) waardendeel

beschrijvende
kenmerken

identificaUe- ident~ficatie-
kenmerken waarden

bericht

Ffguur 5.4.7 De structuur van een bericht.

beschrijvende
waarden

Hieruit blijkt dat identificatiekenmerk zich verhoudt tot identificatiewaarde

als beschrijvend kenmerk zich verhoudt tot beschrijvende waarde. Een vergelij-

king met NIAM leert nu dat de linkerkolom een onderscheid lijkt te maken tus-

sen NOLOTs en LOTs en de rechterkolom een onderscheid toont tussen identifice-
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rende namen en de overige namen, wat een geheel andere indeling is, omdat bei-

de LOTs betreffen.

3. Discussie

Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat er een verwarring is ingeslopen tus-

sen het begrip identificatiekenmerk en het begrip identificerend beschrijvend

kenmerk.

Nu kan in een tabel ook moeilijk in het rechterboven kwadrant 'een optreden'

van het NOLOT klant worden weergegeven; wel natuurlijk 'een optreden' van het

LOT klantnummer.

Bestudering van de ISAC-tekst en met name de hierboven gereproduceerde figuur

(figuur 4) maakt duidelijk dat dat komt omdat er nóg een verwarring is inge-

slopen. Het blijkt dat de termen identificatie, beschrijvend en kenmerk geYn-

terpreteerd moeten worden in de context van het begrip 'bericht' en niet in de

context van het begrip 'object'. Dus als 'object van het bericht'. Er kunnen

in een bericht geen NOLOTs voorkomen! Wel identificerende LOTs. Hieruit volgt

dat de in figuur 3 geconcludeerde gelijkstelling onjuist is. Deze moet zijn

(figuur 5):

NIAM ISAC

identificerende LOT

(alle) LOT

identificatiekenmerk

beschrijvend kenmerk
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Daarom is het identificatiekenmerk in ISAC soms (ten onrechte) klant en soms

(terecht) klantnummer. Vergelijk daarvoor de tekst op p. 198 met de figuur op

p. 197 van (1).

Het wordt nu ook duidelijk dat - aangezien ISAC slechts gaat over LOTs - som-

mige in het boek (1) gebruikte aanduidingen (zie b.v. figuur op p. 197) ten

onrechte in de NOLOT-vorm zijn gesteld (b.v. artikel, klant, fabriek, etc.).

Dezelfde verwarring wordt in de kenmerkentabel op p. 200 van (1) gedemon-

streerd.

4. Conclusie

Het is geenszins verwonderlijk dat gebruikers van ISAC met de Componentenana-

lyse niet goed raad wisten. Onder de in het ISAC-boek (1) beschreven Componen-

tenanalyse ligt de verwarring van identificatiekenmerk als NOLOT en als iden-

tificerende LOT (dus als identificerend beschrijvend kenmerk). In feite kent

ISAC geen NOLOTs.

Dat lijkt te komen omdat over 'objecten van het bericht' gesproken wordt en

niet over 'werkelijke objecten'. Van de identificatie van 'object van het be-

richt' is geruisloos naar de identíficatie van 'object' overgestapt.

De reparatie van dit euvel is dan ook - met deze kennis - eenvoudig:

1) Maak duidelijker dat identificatie iets te maken heeft met het bericht: het

identificeert in de eerste plaats het bericht, niet de erin gerefereerde

objecten,

2) Maak duidelijk dat ISAC alleen LOTs kent en wel identificerende LOTs en

beschrijvende LOTs; spreek van identificerende kenmerken en beschrijvende

kenmerken ,
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3) Maak duidelijk dat het ISAC te doen is om het vinden van de structuur van

de identificerende kenmerken, zodat duideli jk wordt waar de beschrijvende

kenmerken iets van zeggen,

4) Vermeld in het parallellogram van de C-schema's d e identificerende kenmer-

ken (dus de identificerende LOTs) en niet meer iets dat een NOLOT (zoals

b.v. klant) suggereert,

5) Vermeld in de C-schema's "onder de streep" de beschrijvende kenmerken en

niet meer iets dat een NOLOT (zoals b.v. fabriek) suggereert,

6) Vervang in de kenmerkentabel de kolom 'kenmerk' door d e kolom 'identifice-

rend kenmerk' en de kolom 'data-element' door de kolom 'beschrijvend ken-

merk'. Verwijder de kolom 'type' en de voetnoot onder de tabel.
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