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1. In de systeemmodellering is een model M van een systeem
5 zelf ook een systeem. De concepten die in M worden
gebruikt behoeven niet ook in 5 te worden gebruikt. Een
programma in een programmeertaal is een model van een
software-systeem. Door het verschil in concepten gebeurt
het vaak dat een programma in een object-georienteerde pro-
grammeertaal niet een object-georienteerd systeem oplevert.

2. Het waterval-model voor systeemontwikkeling wordt vaak
ten onrechte aangehaald als het prototype van een starre,
lineair-gefaseerde ontwikkelingsmethode. Dit is onjuist, want
het waterval-model bevat, ondanks de naam, een aantal cy-
cles tussen de verschillende fasen. Het ware beter geweest
indien het waterval-model het cascade-model was genoemd
(hoofdstuk 2 van dit proefschrift).

3. De samenstellende delen van het samengestelde woord ad-
viesraad zijn synoniem. Als dit kenmerkend is voor een ad-
viesraad is elk raadsadvies dubbelop.

4. Het gebruik van de uitdrukking "c.q." in onze taal moet
zorgvuldig worden bewaakt. Veelal wordt het gebruikt met
als betekenis "of, c.q. het wordt verkeerd gebruikt.

5. Voor naam en bereik van variabelen in een computerpro-
gramma geldt: hoe korter, hoe nader.

6. Bij tennis is niet het aantal gewonnen punten bepalend voor
de uitslag van een wedstrijd, maar het aantal gewonnen sets.
Sets bestaan uit games; games bestaan uit punten. In een
wedstrijd om drie gewonnen sets kan dit in het uiterste geval
ertoe leiden dat een tennisser bijna twee keer zoveel punten
maakt als zijn tegenstander, maar toch de wedstrijd verliest
(171 punten voor de verliezer en 93 voor de winnaar). De



maximale verhouding V tussen het aantal punten voor ver-
liezer t; en winnaar u; als functie van het aantal te winnen
sets i is als volgt weer te geven:

l (* = 1,2,3)

Voor het aantal sets van een tenniswedstrijd geldt dus: hoe
kleiner, hoe eerlijker.

7. De naam van de programmeertaal C++ geeft goed weer dat
de taal C, die aan C++ voorafging, nog steeds gebruikt
kan worden. C++ wordt om die reden een hybride object-
georienteerde programmeertaal genoemd. Voor puur object-
georienteerd programmeren ware wellicht een taal als ++C
beter geweest.

8. Om te voorkomen dat mensen bij het intoetsen van telefoon-
nummers en pin-codes zich vergissen of twijfelen, dienen tele-
foontoestellen, computers, betaalautomaten en giromaten in
binnen- en buitenland voorzien te zijn van toetsenborden
met de cijfers in een uniforme rangschikking.

9. He weglate va d laatst lette va el woor leid nauwelijk to
moeilijkhede bi he leze (Battus, 1984, p. 25). D gemiddeld
woordlengt i di proefschrif i ze letter. Weglatin va elk laatst
lette zo du to ee besparin va ongevee zestie procen hebbe
gelei, waardoo he boe zo' achtenveerti bladzijde dunne wa
gewees. Natuurlij worde woorde va ee lette bescherm, opda
zi nie i ee typografisc vacuii verdwijne. N ee gewenningspe-
riod va enkel jare ka ee tweed besparin worde doorgevoer. H
herhaa toepass v de metho lei uiteindeli t e compac ta, waar
bijvoorbee d ped a h ei v e promot alle n ma "H e!" roe.

Battus (1984). Opper/anctee toa/- © Zetter&unde, Querido,
Amsterdam.


