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Summary

This thesis describes research on object-oriented modelling of information sys-
tems. Led by the wish to use object orientation during analysis and design,
and to create the foundations for future intelligent CASE environments, Chap-
ter 1 announces the development of the INCA Conceptual Object Model (INCA-

COM) as the goal of our research (CASE stands for Computer-Aided Systems
Engineering; INCA for INtelligent CASE). Chapter 2 introduces the software cri-
sis, and describes the developments in software engineering for managing the
complexity of systems development. Nowadays, object-oriented programming
languages combine several important abstraction principles in programming,
and CASE tools are currently widely available for aiding software engineers
during systems development.

To reach our goal we took the decision to base INCA-COM on object-oriented
concepts. The reason is twofold: object orientation has emerged in artificial
intelligence as a knowledge-representation tool, and in programming as an
evolution of different programming paradigms. The requirements for INCA-
COM are that (1) the Universe of Discourse (UOD) of an information system can
be represented; (2) application domains can be represented; and (3) systems
can be modelled.

Chapter 3 assesses object-oriented modelling from both the programming and
the modelling perspective. The programming perspective shows that object
orientation combines different forms of abstraction, such as identity, state,
behaviour, class, class hierarchies, and inheritance. The modelling perspective
sheds light on the use and nature of different types of model, i.e., concrete,
conceptual, and formal models. Modelling a system consists of finding or
constructing an appropriate system that can act as a model for the system
being modelled. As a case in point we mention that programming is a way
of conceptual modelling resulting in computer programs, i.e., models to be
executed on a computer.
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262 Summary

In Chapter 4 the concepts of object-oriented modelling are identified. For
modelling of information systems a conceptual framework consisting of three
distinct parts is described. First, things occurring in the UOD of an information
system are modelled by a core of objects belonging to so-called natura/ sorts.
Second, objects in an application domain are modelled by describing ro/e sorts,
i.e., sorts to be instantiated by applications. Third, the active part of an
information system consists of active objects communicating with each other
about things in the UOD and the roles these things are playing. Communication
between active objects is based on speech-act theory.

The models in the proposed framework are (1) the in/ormation mode/describ-
ing the structure of information, including roles; (2) the euerat mode/describing
which events can take place in the object world and which order is imposed on
these events; (3) the 6e/iawoura/ mode/ describing which objects are active by
the performance of particular actions, which give rise to events in the object
world; and (4) the communication mode/ describing what interactions take
place between active objects. The information model and the event model are
used for modelling a passive object world, whereas the behavioural model and
the communication model are used for modelling a system of active objects.
Such a division between a passive-object world and an active-object system
may seem counterintuitive to the general idea of object orientation as a uni-
fying and uniform concept. However, such a division is essential in modelling
information systems: the nature of an information system entails that it con-
tains a representation of a UOD. Although such represented objects can be
active in the real world, their representations are under the control of active
objects within the information system. Modelling an information system with
only one type of object does not aid in developing a clear conceptual model.

Chapter 5 describes four structuring principles, in INCA-COM, for the domain
of objects: sort hierarchies, specification, composition, and grouping. These
structuring principles are based on meaningful relations between objects and
sorts. The inheritance mechanisms in INCA-COM are based on sort hierarchies
and specification. We have described three types of inheritance, namely com-
mon inheritance, normal inheritance, and structural inheritance.
A system is a composite object with a structure. In INCA-COM, active objects
communicating among each other on an object world form an active-object sys-
tem. We have illustrated the principles by modelling a conference-registration
system with associated application domain.

In Chapter 6 we introduce a version concept for INCA-COM, in order to allow
objects to evolve over time. We assess the problems in managing versions of
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composite objects, and present algorithms for addition and deletion of versions
and parts of composite objects.

Chapter 7 presents the modelling of a domain of data-flow diagrams and Chap-
ter 8 the modelling of a domain of spreadsheets.

Chapter 9 describes the architecture of INCATOOL to be used as a supporting
tool during the modelling process with INCA-COM. The architecture is based
on the model for information systems presented in Chapter 4. The idea behind
the architecture is that INCATOOL is an information system having the concepts
in INCA-COM as its application domain. The representation of INCA concepts,
in terms of the concepts themselves, is called an ontology. INCA-COM has been
extended with reflective capabilities. Two types of reflection are provided:
structural reflection and descriptor reflection. The former consists of treating
sorts are objects, allowing them to be described in the same manner as normal
objects. The latter is a form of language reflection, treating descriptors as
objects. Thus, the modelling language can be extended with new descriptors
and new types of descriptors.

Chapter 10 concludes the thesis by evaluating how the requirements from
Chapter 2 are met by INCA-COM. It is stressed that modelling of information
systems requires a division between passive objects as representations of things
in the UOD of an information system, and active objects as actors, controlling
passive objects in a purposeful manner. Both domains benefit from object
orientation, but they should not be intermingled.
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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar object-georienteerd modelleren van
informatiesystemen. Geleid door de wens om object-orientatie tijdens de
fasen analyse en ontwerp in te zetten en om de basis te leggen voor toekom-
stige intelligente CASE-omgevingen, kondigt hoofdstuk 1 de ontwikkeling van
het INCA Conceptueel Object Model (iNCA-COM) als het doel van het onder-
zoek aan (CASE staat voor Computer-Aided Systems Engineering; INCA voor
INtelligente CASE). Hoofdstuk 2 introduceert de software-crisis, en beschrijft de
ontwikkelingen in de software engineering voor het hanteren van de complex-
iteit van systeemontwikkeling. Tegenwoordig combineren object-georienteerde
programmeertalen diverse belangrijke abstractieprincipes van programmeren,
en CASE-tools zijn tegenwoordig beschikbaar ter ondersteuning van systeem-
ontwikkeling.

Om ons doel te bereiken hebben we de beslissing genomen INCA-COM te
baseren op object-georienteerde concepten. De reden is tweevoudig: object-
orientatie is ontwikkeld in de kunstmatige intelligentie als middel voor ken-
nisrepresentatie, en in het programmeren als een combinatie van verschillende
abstractievormen. INCA-COM moet concepten bieden voor het modelleren van
(1) het Universe of Discourse (UOD) van een informatiesysteem; (2) appli-
catiedomeinen; en (3) een systeem.

In hoofdstuk 3 wordt object-georienteerd modelleren beschouwd vanuit het
programmeerperspectief en het modelleerprespectief. Het programmeerper-
spectief toont dat object-orientatie verschillende abstractievormen combineert,
zoals identiteit, toestand, gedrag, klassen, klassehierarchieen, en overerving.
Het modelleerperspectief geeft inzicht in het gebruik en de aard van verschil-
lende typen van modellen, te weten concrete, conceptuele en formele modellen.
Het modelleren van een systeem komt er op neer een geschikt systeem te vin-
den of te construeren dat als model van het te modelleren systeem kan dienen.
Als voorbeeld noemen we dat programmeren een manier van conceptueel mo-
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delleren is die resulteert in computerprogramma's, ofwel modellen die door
een computer kunnen worden uitgevoerd.

In hoofdstuk 4 zijn de concepten van object-georienteerd modelleren bepaald.
Voor het modelleren van informatiesystemen beschrijft het hoofdstuk een con-
ceptueel raamwerk bestaande uit drie onderdelen. Ten eerste worden entiteiten
in het UOD van een informatiesysteem gemodelleerd door een kern van objecten
die tot zogenoemde natuurlijke soorten behoren. Ten tweede worden objecten
in een applicatiedomein gemodelleerd door rolsoorten te beschrijven. Dit zijn
soorten die door applicaties worden geinstantieerd. De kern en een appli-
catiedomein vormen te zamen een objectenwereld die de representatie van een
UOD vormt. Ten derde bestaat het actieve deel van een informatiesysteem uit
actieve objecten die onderling communiceren over de entiteiten in het UOD en
de rollen die deze entiteiten spelen. De communicatie is gebaseerd op taalhan-
delingstheorie (speech-acttheorie).

De modellen in het voorgestelde raamwerk zijn (1) het m/ormafiemode/
waarmee de structuur van de informatie in een systeem wordt beschreven;
(2) het <7e6euriemsmo</e/ waarmee de gebeurtenissen die in een objectenwereld
kunnen plaatsvinden worden beschreven; (3) het gedragsroode/ waarmee wordt
beschreven welke objecten actief zijn en bepaalde acties uitvoeren, die resul-
teren in gebeurtenissen in de objectenwereld; en (4) het commumcah'emocfe/
waarmee wordt beschreven welke interacties er zijn tussen de actieve objecten.
Het informatiemodel en het gebeurtenismodel worden gebruikt voor het mo-
delleren van passieve-objectenwereld, en het gedragsmodel en het communi-
catiemodel worden gebruikt voor het modelleren van een systeem van actieve
objecten. De splitsing tussen een passieve-objectenwereld en een actieve-
objectensysteem lijkt in strijd met het algemene idee dat object-orientatie een
uniforme manier is om zowel gegevens als processen te modelleren. Toch is bij
het modelleren van een informatiesysteem een dergelijke splitsing essentieel.
De aard van een informatiesysteem bepaalt dat zich in het informatiesysteem
een representatie bevindt van een UOD. Alhoewel dergelijke representatie-
objecten actief kunnen zijn in de echte wereld, staat hun representatie onder
besturing van de actieve objecten in het informatiesysteem. Modelleren van
een informatiesysteem met slechts een type van objecten is niet bevorderlijk
voor het ontwikkelen van een helder conceptueel model.

Hoofdstuk 5 beschrijft de vier structuringsprincipes in het domein van ob-
jecten: de soorthierarchie, specificatie, compositie, en groepering. De struc-
tureringsprincipes zijn gebaseerd op betekenisvolle relaties tussen objecten en
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soorten. De mechanismen voor overerving in INCA-COM zijn gebaseerd op soor-
thierarchieen en specificatie. Er zijn drie typen van overerving onderscheiden,
namelijk gemeenschappelijke, normale en structurele overerving.
Een systeem is een composiet object met een bepaalde structuur. In INCA-
COM vormen actieve objecten die met elkaar communiceren over een objecten-
wereld een systeem van actieve objecten. De principes worden geillustreerd
door het modelleren van een conferentieregistratiesysteem met bijbehorend
applicatiedomein.

In hoofdstuk 6 introduceren we een versieconcept voor INCA-COM, om ob-
jecten de mogelijkheid te geven in de tijd te veranderen. We behandelen de
problemen die optreden bij het beheren van versies van composiete objecten,
en beschrijven algoritmen voor het toevoegen en verwijderen van versies en
deelobjecten van composiete objecten.

Om de modelleerconcepten in INCA-COM te illustreren worden in het proef-
schrift diverse voorbeelden gegeven. Hoofdstuk 7 presenteert het modelleren
van een domein van data-flow-diagrammen en hoofdstuk 8 het modelleren van
een spreadsheet.

Hoofdstuk 9 beschrijft de architectuur van INCATOOL, een hulpmiddel bij het
modelleren met INCA-COM. De architectuur is gebaseerd op het iNCA-model
van een informatiesysteem. Het idee achter de architectuur is dat INCATOOL
een informatiesysteem is met de concepten uit INCA-COM als applicatiedomein.
De representatie van iNCA-concepten, in termen van de concepten zelf wordt
een ontologie genoemd. INCA-COM is uitgerust met twee mogelijkheden voor
reflectie. Ten eerste worden soorten behandeld als objecten, zodat ze op
dezelfde manier als normale objecten kunnen worden beschreven. Ten tweede
worden de descriptoren als objecten behandeld. Hierdoor ontstaat de mo-
gelijkheid de modelleertaal uit te breiden met nieuwe descriptoren en nieuwe
typen van descriptoren.

Hoofdstuk 10 besluit het proefschrift door te evalueren op welke wijze INCA-
COM tegemoet komt aan de eisen die in hoofdstuk 2 zijn gesteld. Tenslotte
wordt benadrukt dat het modelleren van een informatiesysteem een scheiding
noodzakelijk maakt tussen enerzijds passieve objecten als representatie van
entiteiten in het UOD van het informatiesysteem, en anderzijds actieve objecten
als actoren, die de passieve objecten met een bepaald doel besturen. Beide
domeinen hebben profijt van object-georienteerd modelleren, maar moeten
niet door elkaar worden gehaald.
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