
Debat over architecten vooral woordenstrijd

Het verschil tussen een architect uit de bouw en een ICT-architect is voor een belangrijk deel een woordenspel. In de Engelstalige wereld, zegt Roel
Wieringa, spreekt men over een ICT-architect als een ‘requirements engineer’. De beschrijving van die functie is gelijk aan die van een architect uit de
bouwwereld. Eerdere artikelen over dit onderwerp verschenen 7 en 14 november.

In gesprekken over de rol van een architect in de bouw wordt vaak gezegd dat architecten klanten helpen hun wensen en eisen onder woorden te
brengen en deze te vertalen in een ontwerp van een huis, kantoor of ander soort gebouw dat aan die wensen voldoet. Bovendien doen zij dat met de
huidige techniek binnen de gestelde kosten en tijd (zie bijvoorbeeld Peter van Lith in de Automatisering Gids van 7 november). Met andere woorden, in de
bouw is de rol van architect het vertalen van klantwensen in technische oplos-singen. In de informatica daarentegen, lijkt de architect een veel technischer
functie te hebben die bestaat uit het ontwerpen van een blauwdruk voor een softwaresysteem op basis van een specificatie van eisen. Waar de architect
van een gebouw klantwensen vertaalt in een ontwerp van een technische oplossing, vertaalt een software-architect een oplossingsspecificatie naar een
ontwerp van een implementatie.
Deze schijnbare tegenstelling is voor een deel slechts een strijd om woorden. In verschillende vakgebieden - bouwkunde en informatica - gebruiken we
dezelfde woorden met een iets andere betekenis. De met die woorden aangeduide taken bestaan echter wel degelijk in beide disciplines. Reeds in 1970
wees Mats Lundeberg op het belang van het analyseren van het probleem van de klant en het vertalen van die probleemanalyse naar een geïntegreerde
organisatorische en softwarematige oplossing. Dit resulteerde in de Isac-methode (Information Systems Development - A Systematic Approach, 1981).
De Isac-methode begon met de analyse van de belanghebbenden en hun veranderingsbehoeften en resulteerde in een specificatie van een
informatiesysteem plus werkprocedures die aan de veranderingsbehoeftes tegemoetkomen. Later ontstond de methode Information Engineering (IE), die
veranderingsbehoeften vanuit strategisch perspectief benaderde en die vanuit een analyse van een bedrijfsstrategie resulteerde in een globale
architectuur voor de informatievoorziening van het bedrijf (J. Martin, Information Engineering, 1989). In de jaren zeventig en tachtig ontstonden vele
andere methoden voor het ontwerp van software-oplossingen voor bedrijfsproblemen.
Deze methoden zijn nu gedateerd omdat ze onder andere verouderde notaties gebruiken en uitgaan van een te eenvoudige bedrijfsstructuur. Moderne
bedrijven zijn ingebed in complexe samenwerkingsverbanden en zijn niet zelden zelf ook gestructureerd als complexe netwerken. Bedrijfsgrenzen zijn vaak
moeilijk aan te geven. Bovendien is in de loop der jaren - hoe kan het anders - het probleem van de legacysystemen steeds groter geworden, iets waar de
oude systeemontwikkelingsmethoden geen rekening mee hielden. Ik wil hier echter wijzen op de grote rol die de vertaling van bedrijfsproblemen naar
informatica-oplossingen in deze methoden had. Dit is nu precies de rol die de architect in de bouwwereld speelt. Voor deze rol moeten we in de
informatica een algemeen begrepen en geaccepteerde naam vinden.

Kloof
In de afgelopen tien jaar is in de Engelstalige wereld de naam ‘requirements engineer’ in zwang gekomen (zie www.requirements-engineering.org).
Requirements engineering is het analyseren van een klantprobleem en het specificeren van eisen aan een oplossing die technisch haalbaar is binnen de
gestelde kosten en tijd. Dat is precies de taak die een architect in de bouwwereld heeft. Het is de rol van de requirements engineer om de kloof tussen de
wereld van de klant en die van de (technische) oplossingen te overbruggen. Peter van Lith noemt in dit verband de rol van de interactie-ontwerper. Voor
interactieve systemen is interactie-ontwerp onderdeel van requirements engineering. De requirements engineer kan dit ontwerp en de daaraan
voorafgaande probleemanalyse zelf doen, maar hij kan ook besluiten dit uit te besteden aan een specialist. Dit hangt af van de complexiteit van het
ontwerpprobleem en het kennis- en vaardighedenprofiel van de requirements engineer.
De rol van de requirements engineer kan verder verduidelijkt worden aan de hand van drie werelden: de fysieke, sociale en digitale wereld. De fysieke
wereld bestaat onder andere uit dingen die je op de vloer kunt laten vallen, of meer algemeen, uit dingen die beschreven kunnen worden in termen van
meters, kilogrammen of seconden. Hardware, kabels en draadloze verbindingen zijn onderdeel van de fysieke wereld. De sociale wereld bestaat uit
sociale constructies zoals bedrijven, werknemers, winst, verlies, bedrijfsafdelingen, strategieën, bedrijfsprocessen et cetera. De sociale wereld is
onzichtbaar. Een marsmannetje die op aarde landt, neemt de fysieke wereld waar, maar zal geen bedrijf of werknemer zien. Het ziet slechts gebouwen en
bewegende zachte voorwerpen die door het uitstoten van warme lucht geluid produceren. De digitale wereld is strikt genomen deel van de sociale wereld,
want digitale entiteiten zijn sociaal gedefinieerde entiteiten. Toch maak ik dit onderscheid, omdat dit de wereld is van symboolmanipulatie, van de
software.
Tussen deze drie werelden bestaan allerlei afstemmingsrelaties.
• Er moet bijvoorbeeld een (fysiek) gebouw ontworpen worden in overeenstemming met de (sociale) functies van de onderdelen van het gebouw: wonen,
werken, produceren, vergaderen. Omgekeerd wordt een sociale structuur ontworpen in overeenstemming met de fysieke wereld: mensen passen hun
gedrag aan de fysieke ruimte aan, er komen schoonmakers en er komt beveiligingspersoneel om voor het gebouw en zijn functies te zorgen.
• Software wordt ontworpen om bedrijfsfuncties en processen te ondersteunen, en omgekeerd worden er functies en processen ontworpen om met de
software samen te werken en de software te beheren en te onderhouden.
• Software wordt gealloceerd aan hardware en levert bovendien functies aan fysieke entiteiten, zoals bijvoorbeeld het besturen van apparaten.
Omgekeerd worden fysieke entiteiten zoals processors en netwerken ontworpen om software te herbergen.
Waar in deze lijst ‘ontwerpen’ staat, kan ook ‘evolutie’ worden gelezen. De wederzijdse afstemmingen tussen de drie werelden wordt niet alleen
ontworpen, hij evolueert ook op organische wijze.

Twee zienswijzen
Men kan nu twee zienswijzen op de rol van architect onderscheiden. De beperkte zienswijze is dat een architect een object in één van deze drie werelden
ontwerpt. Een bedrijfsarchitect ontwerpt bedrijven, een digitale architect ontwerpt software en een architect in de fysieke wereld ontwerpt, bijvoorbeeld,
hardware. Alle drie doen ze dat op basis van een oplossingsspecificatie. De bedrijfsarchitect krijgt een specificatie van de gewenste diensten die een
bedrijf moet leveren en van de gewenste kwaliteitseigenschappen en beperkingen. De software-architect krijgt een specificatie van de gewenste software
et cetera. In deze zienswijze is een architect een ontwerper die binnen één wereld werkt. Voor een aantal architectfuncties (bijvoorbeeld software-architect
en hardware--architect) is dit een zinvolle zienswijze die overeenstemt met de praktijk, maar we zagen al dat er andere architectfuncties zijn, zoals
architect in de bouwwereld, waar dit niet zo is. Daar past een bredere zienswijze op de rol van architect.
De bredere zienswijze is dat een architect problemen in één wereld vertaalt in een specificatie van een oplossing in een andere wereld. Een architect van
gebouwen bijvoorbeeld vertaalt klantwensen (in de sociale wereld) in een specificatie van een gebouw (in de fysieke wereld). Deze bredere zienswijze
van de rol van een architect valt samen met de rol van de requirements engineer zoals ik die hier heb gedefinieerd.
Ik wil nu niet in een woordenstrijd vervallen over de ‘juiste’ benaming van deze rol. Voor de duidelijkheid gebruik ik de benaming ‘requirements engineer’,
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maar in de discussie over ICT-architecten is dit naar mijn mening wat meestal met de term ‘ICT-architect’ wordt bedoeld. En het is deze rol die reeds in
Isac werd geïdentificeerd en in de bekende systeemontwikkelingsmethoden een plaats kreeg toebedeeld.
De relatie tussen de twee soorten architecten is dat een multidisciplinaire (brede) architect een probleem in één wereld vertaalt naar een specificatie van
een oplossing in een andere wereld, en dat een monodisciplinaire architect een oplossingsspecificatie in die wereld vertaalt naar een implemen-
tatieontwerp in dezelfde wereld. Het is overigens niet uitgesloten dat één fysiek persoon beide soorten kennis en vaardigheden heeft. De rollen blijven
echter strikt onderscheiden.

Helder
Het denkmodel van de drie werelden maakt ook helder waar het verschil tussen architecten in de bouwwereld en requirements en-gineers ligt: de eerste
bemoeit zich met de afstemming tussen de sociale en fysieke wereld, de tweede bemoeit zich met de afstemming tussen de sociale en digitale wereld. Dit
geeft aan dat een even-tuele aanduiding van requirements engineers als ‘ICT-architecten’ zich in een ander domein afspeelt dan dat van de afstemming
tussen de fysieke en sociale wereld. En het is op dit laatste domein dat de door de wet beschermde architectentitel betrekking heeft (Peter van Schelven,
Automatisering Gids 14 november). Omdat deze domeinen zo verschillen, zal het geen verwarring veroorzaken om voor de requirements engineer de term
‘ICT-architect’ te gebruiken.
Hoewel het belang van requirements engineering reeds in het begin van de jaren zeventig werd erkend, duurde het tot begin jaren negentig voordat er
een opleiding op dit gebied werd gestart: bedrijfsinformatietechnologie aan de Universiteit Twente, enkele jaren later gevolgd door de opleiding
bedrijfsinformatica aan de Vrije Universiteit. Ook aan de Katholieke Universiteit Nijmegen wordt op dit moment een dergelijke opleiding gestart en in
Utrecht zijn er plannen om een soortgelijke opleiding te starten. Kern van deze opleidingen is dat een evenwichtige en geïntegreerde verzameling vakken
uit de bedrijfskunde en informatica wordt gedoceerd die de studenten in staat stelt bedrijfsdoelen en -problemen te begrijpen en te analyseren, en
haalbare ICT-oplossingen te ontwerpen binnen de gestelde tijd en het gestelde budget. En uiteraard moeten deze oplossingen geïntegreerd zijn met de
bedrijfscontext. Gezien de snelle groei van deze opleidingen wordt de behoefte op dit gebied breed gezien.
Maar waar het onderwijs op dit gebied snel groeit, blijft het onderzoek achter. In de informatica wordt software-architectuur onderzocht en in de
bedrijfskunde worden bedrijfsarchitecturen onderzocht, maar er is weinig onderzoek naar de afstemmingsrelaties tussen de twee. Onder auspiciën van het
Nederlands Architectuurforum (http://www.naf.nl) wordt door verschillende werkgroepen gewerkt aan de studie van onderwerpen op het gebied van
ICT--architectuur. De werkgroepen bestaan uit representanten van leveranciers, gebruikers en instellingen van hoger onderwijs, wat een basis van de
resultaten in theorie en praktijk garandeert. Eén van die werkgroepen is Graal (Guidelines Regarding Architecture Alignment), dat door middel van
gevalsstudies de praktijk van afstemming tussen ICT en bedrijfscontext onderzoekt. Dit is de kern van het gebied van requirements engineering zoals ik
dat hier gedefinieerd heb. Het architectuurproces wordt bij verschillende bedrijven en overheidsinstanties in kaart gebracht, waarna onderliggende
patronen in architectuurbeslissingen worden geïdentificeerd.
Andere werkgroepen houden zich bezig met het in kaart brengen van de huidige body of knowledge op architectuurgebied en met het opstellen van
profielen voor ICT--architecten. Deze ontwikkelingen zouden op de lange termijn moeten kunnen leiden tot een certificatie gebaseerd op inhoudelijke
profielen. Op de korte termijn zullen ze leiden tot een verdere professionalisering van het vakgebied.

Roel Wieringa is hoogleraar Informatiesystemen aan de Universiteit Twente (www.cs.utwente.nl/ ˜ roelw). Hij is voorzitter van de stuurgroep van de
IEEE International Requirements Engineering Conference (www.requirements-engineering.org) en lid van het bestuur van het Nederlands
Architectuurforum (www. naf.nl). Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.
Verschenen in: Automatisering Gids, 49, 2003
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