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Socio-technisch systemen
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Systeem categoriën

● Technische op computer gesteunde systemen
• Systemen die HW en SW bevatten, maar waar de

operatoren en operationele processen normaliter
geen deel van uitmaken.

● Socio-technische systemen
• Systemen die technische systemen bevatten, maar

eveneens operationele processen en mensen die het
technisch systeem gebruiken en ermee interageren.
Socio-technische systemen zijn onderworpen aan
afspraken en regels van een organisatie.
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Types van Systeemeigenschappen

● Functionele eigenschappen

• Deze verschijnen wanneer alle onderdelen van een
systeem samenwerken om een bepaald objectief te
bereiken.

● Niet-functionele eigenschappen

• Zoals betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid en
beveiliging. Deze staan in relatie met het gedrag van
het systeem in zijn operationele omgeving..
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Voorbeelden van
systeemeigenschappen

● Volume: totaal ingenomen ruimte

● Betrouwbaarheid: hangt af van de
betrouwbaarheid van zijn componenten

● Beveiliging: tegen ongewenste toegang tot zijn
gegevens

● Onderhoudbaarheid

● Gebruiksvriendelijkheid
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● Hardware betrouwbaarheid

• Welk is de probabiliteit op een HW component fout
en welk is de herstelperiode van deze component?

● Software betrouwbaarheid
• Hoe groot is de kans dat een SW component een

foute output geeft?

● Operator
• Hoe groot is de kans dat een operator een fout

maakt?

Betrouwbaarheid
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De ‘shall-not’ eigenschappen

● Eigenschappen zoals prestatie en
betrouwbaarheid kunnen gemeten worden.

● Sommige eigenschappen mogen niet door het
systeem worden vertoond:
• Veiligheid: het systeem mag zich niet op een

onveilige manier gebragen;

• Beveiliging: het systeem mag geen “niet toegestaan”
gebruik toelaten.

● Dit meten of inschatten is bijzonder moeilijk.
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Systeem engineering

● Specificeren, ontwerpen, implementeren en
onderhouden van socio-technische systemen.

● Houdt zich ook bezig met:
• De diensten geleverd door het systeem

• Beperkingen op de constructie, werking en gebruik.
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Het systeem engineering proces

● Volgt gewoonlijk een ‘waterfall’ model omdat
verschillende delen van het systeem soms
paralel moeten ontwikkeld worden

● Vraagt de samenwerking van ingenieurs in
verschillende disciplines.
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Het systeem engineering proces
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Inter-disciplinaire betrokkenheid
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Definitie van de systeemvereisten

● Drie types van eisen in dit stadium
• Abstract functionele eisen. Systeem functies worden

op een abstracte manier gedefinieerd;

• Systeem eigenschappen. De niet functionele
systeemeisen worden algemeen gedefinieerd;

• Ongewenste karakteristieken. Onaanvaardbaar
systeemgedrag wordt gespecificeerd.

● Ook algemene objectieven van de organisatie
moeten worden gedefinieerd.
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Systeem objectieven

● Moet vastleggen waarom een systeem
gekoppeld wordt aan een bepaalde omgeving.

● Functionele objectieven:
• geeft een omschrijving van de functie van een

systeem gekoppeld aan de omgeving

● Organisatie objectieven
• Omschrijft de gevolgen van de bovenbeschreven

functie op de werking van de organisatie
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Het systeemontwerp proces

● Vereisten van de Partities
• Organiseer vereisten in geralateerde groepen.

● Identificeer sub-systemen
• Identificeer een reeks van sub-systemen die samen kunnen

voldoen aan de systeem vereisten.

● Wijs de vereisten toe aan sub-systemen
• Veroorzaakt problemen bij integratie.

● Specificeer de functionaliteit van de sub-systemen.

● Definieer de interfaces van de sub-systemen
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Het systeemontwerp proces

Partition
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Systeem modellering

● Een architectuur model geeft een abstract beeld
van de sub-systemen waaruit een systeem
bestaat

● Kan informatiestromen tussen sub-systemen
bevatten

● Meestal voorgesteld in diagramvorm

● Kan ook verschillende types van functionele
componenten identificeren in één model
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● Het samenplaatsen van HW, SW, en gebruikers
om een systeem te realiseren.

● Moet progessief gebeuren door de sub-
systeemen één per één te integreren.

● Interface problemen tussen sub-systemen
worden meestal gevonden in dit stadium.

Systeem integratie
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Bestaande  systemen

● Socio-technisch systemen die werden ontwikkeld met
een oude technologie.

● Kunnen cruciaal zijn voor de operatie van een bedrijf en
het is meestal onmogelijk om ze uit dienst te nemen
• Bank customer accounting system;

• Aircraft maintenance system.

● Bestaande systemen beperken nieuwe bedrijfsprocessen
en verbuiken meestal een groot deel van het budget.
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Componenten van bestaande
systemen

● Hardware - meestal mainframe hardware.

● Support software - die moeten onderhouden worden door
leveranciers die niet langer actief zijn.

● Application software - kunnen geschreven zijn in
programmeertalen die voorbijgestreefd zijn.

● Application data - dikwijls onvolledig of inconsistent.

● Business processes - kunnen belemmerd worden door
de structuur en de functionaliteit van de software.



©Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2                         Slide  19

Socio-technical system
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Support software

Application software
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