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Voorwoord
De COSMIC methode is een gestandaardiseerde methode om de functionele omvang van software te
meten binnen de domeinen die meestal worden aangeduid als administratieve software (of
management informatie systemen) en real-time software.
De COSMIC methode is in december 2002 geaccepteerd door ISO/IEC JTC1 SC7 als internationale
standaard ISO/IEC 19761 ‘Software Engineering – COSMIC-FFP – A functional size measurement
method, (hierna aangeduid als ‘ISO/IEC 19761).
Voor de duidelijkheid, ISO/IEC 19761 geeft de fundamentele normatieve definities en richtlijnen van
de methode. Het doel van dit meethandboek is niet alleen het geven van definities en richtlijnen, maar
ook het geven van verdere uitleg en voorbeelden om de analisten te helpen de methode volledig te
begrijpen en toe te passen. Echter, de ervaring met de methode leert dat het zinvol is om voorbeelden
bij de richtlijnen op te nemen en om sommige definities van de onderliggende concepten te verfijnen.
Het Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) voorziet dat deze
aanvullingen en verfijningen aan ISO aangeboden worden om opgenomen te worden in ISO/IEC
19761 wanneer deze in 2007/08 gereviseerd wordt.
Dit ‘Meethandboek’ is één van de vier COSMIC documenten die versie 3.0 van de methode
definiëren. De andere drie zijn:


‘Documentatie Overzicht en Begrippenlijst’. De begrippenlijst geeft de definities van alle termen
die veelvuldig gebruikt worden in alle COSMIC documenten. Dit document beschrijft ook alle
andere ondersteunende documentatie zoals case studies en domein specifieke richtlijnen.



‘Methode Overzicht’



‘Advanced & Related Topics’. Dit document behandelt gedetailleerd de onderlinge
vergelijkbaarheid van omvangsmetingen. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan vroegtijdig of snel
indicatief meten en aan de converteerbaarheid van metingen uitgevoerd op basis van versie 2.2
van het Meethandboek.

Lezers die nieuw zijn met het begrip functionele omvangsmeting (‘FSM’) of die bekend zijn met andere
FSM methoden worden geadviseerd eerst het ‘Methode Overzicht’ te lezen voordat dit Meethandboek
gelezen wordt.
Belangrijkste wijzigingen in deze versie 3.0 van de COSMIC Methode
De wijziging in versienummering van 2.2 naar 3.0 van de COSMIC methode geeft aan dat deze versie
een significante vooruitgang is ten opzichte van de vorige versie. De belangrijkste wijzigingen zijn de
volgende:
Om de COSMIC methode documentatie ‘gebruikersvriendelijker’ te maken is versie 3.0 opgesplitst in
4 aparte documenten zoals hierboven aangegeven.


De voorstellen van de twee Methode Update Bulletins die sinds versie 2.2 zijn gepubliceerd, zijn in
het Meethandboek opgenomen. Dit zijn MUB 1 ‘Proposed Improvements to the Definition and
Characteristics of a software ‘Layer’ en MUB 2 ‘Proposed Improvement to the Definition of an
‘object of interest’.



Een fase ‘Meetstrategie’ is apart gedefinieerd als de eerste fase van het meetproces. De strategie
fase is ook aangepast door de introductie van richtlijnen bij het vaststellen van de ‘granulariteit’
van de FUR van de software die gemeten wordt, om zo de vergelijkbaarheid van de metingen
over verschillende stukken software te verzekeren.
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Ervaringen hebben uitgewezen dat de concepten van het meetperspectief van de ‘Eindgebruiker’
en die van de ‘Ontwikkelaar’, die in versie 2.2 geïntroduceerd zijn, vervangen kunnen worden door
het eenvoudigere concept van het meetperspectief van de ‘Functionele Gebruiker’. Deze laatste
kan worden gedefinieerd als verzender en/of als beoogde ontvanger van gegevens in de FUR van
de software die gemeten moet worden. Alle omvangsmetingen van een stuk software zijn dan
gebaseerd op de functionaliteit zoals die geboden wordt aan de functionele gebruikers van de
software zoals vastgelegd in de FUR.



De naamgeving van de meeteenheid van de methode is veranderd van ‘COSMIC functionele
omvang eenheid’ (afgekort als ‘Cfsu’) naar ‘COSMIC Functie Punt’ (afgekort als ‘CFP’). Deze
wijziging is doorgevoerd ter verbetering van de leesbaarheid en van de uitspraak. Ook om de
methode in overeenstemming te brengen met andere ‘Functie Punt’ methoden. Een verdere
vereenvoudiging is de naam van de methode veranderd van COSMIC-FFP’ naar ‘COSMIC’



De begrippenlijst is bijgewerkt en aangepast om de leesbaarheid te verbeteren en is verplaatst
naar het nieuwe document ‘Documentatie Overzicht en begrippenlijst’.



Sommige stukken tekst zijn verwijderd, met name concepten met betrekking tot gegevensanalyse.
Dit is nu opgenomen in het document ‘Guideline for Sizing Business Application Software using
COSMIC’, omdat het specifiek gericht is op dat ene domein en niet specifiek is voor de COSMIC
methode.



Een groot aantal tekstuele verbeteringen en aanvullingen zijn aangebracht om de consistentie in
terminologie en het inzicht te verbeteren. Er is een consistent onderscheid gemaakt tussen
‘Uitgangspunten’ en ‘Regels’ binnen de methode door een conventie te adopteren uit de
accountingwereld namelijk dat ‘regels zijn er om de definities en uitgangspunten toe te kunnen
passen’. Zowel de uitgangspunten als de regels moeten worden beschouwd als bindend binnen
de methode. Ten slotte zijn bijna alle voorbeelden verplaatst naar de hoofdtekst.

Alle wijzigingen zijn samengevat in Appendix D.
Lezers die bekend zijn met versie 2.2 zien het grootste aantal wijzigingen in de nieuwe ‘Meetstrategie’
fase van versie 3.0.
Consequenties van de wijzigingen op bestaande omvangsmetingen
Ondanks de verfijningen en aanvullingen die nodig waren om de International Standard te maken en
bij het samenstellen van de versies 2.1, 2.2 en 3.0 van het Meethandboek zijn de originele
uitgangspunten van de COSMIC methode, sinds de eerste publicatie van het concept meethandboek
in 1999, ongewijzigd gebleven.
Functionele omvangsmetingen volgens de uitgangspunten en regels van deze versie 3.0 van het
meethandboek kunnen alleen afwijken van omvangmetingen volgens eerdere versies omdat de
nieuwe regels nauwkeuriger zijn. Analisten hebben nu minder ruimte voor persoonlijke interpretatie
van de regels. De veranderingen op het gebied van de Meetstrategie en de verandering in naam van
de meeteenheid resulteert in triviale verschillen in de verslaglegging van de meetresultaten in
vergelijking met eerdere versies.
Toelichting op de belangrijkste wijzigingen van versie 2.2 naar versie 3.0 van het
Meethandboek
Allereerst willen we benadrukken dat de COSMIC meeteenheid, de ‘Cfsu’ (nu ‘CFP’) onveranderd blijft
sinds de introductie ervan in de eerste publieke versie van de COSMIC-FFP Meethandboek in 1999.
Dit is de COSMIC equivalent voor, bijvoorbeeld, een standaardeenheid voor lengte zoals de meter.
Maar de functionele omvang van een stuk software kan op verschillende manieren gemeten worden,
en soms is het een probleem om de vraag te beantwoorden ‘welke omvang moet er gemeten worden’.
Dit geldt echter voor elke FSM methode.
Het eerste probleem is dat een stuk software functionaliteit levert aan verschillende soorten
‘gebruiker’, ervan uitgaande dat een gebruiker is gedefinieerd volgens de terminologie van ISO/IEC
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14143/1 standaard (‘Principles of FSM’) als ‘alles dat interacteert met de software die gemeten wordt’.
Hieruit valt af te leiden dat de functionele omvang van een stuk software afhangt van wat of wie wordt
gedefinieerd als de ‘gebruikers’.
Laten we als voorbeeld nemen de applicatie software van een mobiele telefoon. De ‘gebruikers’
kunnen de mensen zijn die op de knoppen bedienen, de hardware onderdelen (bijvoorbeeld scherm,
toetsen etc.) die interacteren met de applicatie, of het operating systeem dat de applicatie ondersteunt
of zelfs losstaande maar gelijkwaardige stukken software die interacteren met de te meten applicatie.
Alle vier soorten gebruikers hebben andere functionaliteit nodig (dus de functionele omvang varieert
afhankelijk van wie of wat gedefinieerd is als gebruiker). Met andere woorden, als er een bepaalde
functionele omvang is gegeven, weten we dan wie of wat de gebruikers waren, dus welke
functionaliteit gemeten is?
Vanwege deze kwestie heeft de COSMIC Measurement Practices Committee (‘MPC’) in versie 2.2
van het Meethandboek de concepten van ‘Eindgebruiker’ en ‘Ontwikkelaar’ geïntroduceerd. Alleen uit
ervaring is gebleken dat deze definities, met name die vanuit de ontwikkelaar gezien, niet generiek
genoeg waren om alle meetbehoeftes te helpen definiëren. De MPC concludeerde dat de meest
generieke en correcte benadering is om het concept van ‘functionele gebruiker’ te definiëren en dat de
functionele omvang varieert afhankelijk van wie of wat er gedefinieerd is als functionele gebruiker. De
identificatie van de functionele gebruikers is afhankelijk van het doel van de meting. De functionele
gebruikers zijn normaal gesproken te identificeren op basis van de FUR van de software die gemeten
moet worden. Het idee om specifieke ‘meetgezichtspunten’ te definiëren, is dan niet meer nodig.
Een tweede onderkend probleem is dat de FUR evolueert met de voortgang van het project en dat
afhankelijk van hoe de omvang wordt gemeten, de gemeten omvang schijnt te groeien. De eerste
versie van de FUR voor een nieuw stuk software kan op een ‘hoger niveau van abstractie’
gespecificeerd zijn. Met de voortgang van het project worden de requirements en de FUR verder in
detail uitgewerkt en op een ‘lager niveau van abstractie’ lijkt de omvang hierdoor toe te nemen. We
maken onderscheid tussen deze niveaus en noemen dat ‘granulariteit’.
Hoe kunnen we er nu zeker van zijn dat twee verschillende metingen zijn uitgevoerd met dezelfde
granulariteit? Deze versie 3.0 van het Meethandboek geeft aanbevelingen over dit onderwerp. Dit is in
het bijzonder belangrijk als de omvang vroegtijdig in het project wordt gemeten en de FUR nog verder
wordt uitgewerkt. Dit onderwerp wordt cruciaal wanneer de omvang gebruikt wordt bij
productiviteitsmetingen die vergeleken worden met andere bronnen, zoals bij benchmarking studies.
We willen uitdrukkelijk benadrukken dat deze nieuwe concepten als ‘functionele gebruiker’ en
‘granulariteit’ en de processen om dit vast te stellen, zoals deze geïntroduceerd worden in het
hoofdstuk Meetstrategie, niet uniek is voor de COSMIC methode. Deze concepten zijn toepasbaar bij
alle FSM methodes. Omdat de COSMIC methode gebaseerd is op gedegen software engineering
e
principes en breder toepasbaar is op meerdere software domeinen in vergelijking tot de 1 generatie
FSM methoden, is het probleem van het goed definiëren van ‘welke omvang moeten we meten’
onderkend en is hiervoor een oplossing gevonden.
De meeste analisten die COSMIC gebruiken en waarbij het doel van de meting gerelateerd is aan
productiviteit (bijvoorbeeld bij het begroten, benchmarken etc.) zullen weinig tijd hoeven te besteden
aan het identificeren van de functionele gebruikers of de granulariteit waarop gemeten wordt omdat dit
vanzelfsprekend is. Maar voor metingen waarbij deze keuzes niet zo vanzelfsprekend zijn, geeft het
hoofdstuk Meetstrategie van het Meethandboek en het hoofdstuk over de vergelijkbaarheid van
omvangsmetingen in het ‘Advanced and Related Topics’ document, nieuw discussiemateriaal om
deze factoren verder uit te diepen.
The COSMIC Measurement Practices Committee
September 2007
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1
INTRODUCTIE
1.1 De toepasbaarheid van de COSMIC methode
1.1.1

Toepasbaar op diverse domeinen

De COSMIC meetmethode is ontworpen om toepasbaar te zijn om de functionaliteit te meten van
software in de volgende domeinen:


Administratieve informatiesystemen ter ondersteuning van de bedrijfsadministratie, zoals bij
banken, verzekeringsbedrijven, accountants, personeelssystemen, inkoop, distributie of
productie. Deze software wordt vaak gekarakteriseerd als ‘rijk aan data’. De complexiteit wordt
met name bepaald door de behoefte om grote hoeveelheden data te beheersen.



Real-time software, die als taak heeft om gebeurtenissen in de echte wereld bij te houden of te
sturen. Voorbeelden hiervan zijn: software voor telefoonswitches, software die is ingebouwd in
apparaten (zoals huishoudelijke apparaten, liften, automotoren, en vliegtuigen) met als doel
procesbesturing en het automatisch verzamelen van data.



Hybriden van de bovenstaande types software zoals een real-time reserveringssysteem van
een vliegmaatschappij of van een hotel.

1.1.2

Niet-toepasbaar

De COSMIC meetmethode is nog niet ontworpen om de functionele omvang te meten van
rekenintensieve software. Hieronder valt software die wordt gekarakteriseerd door complexe
rekenkundige algoritmen en andere gespecialiseerde en complexe regels, zoals in expertsystemen,
simulatie software, zelflerende software, weersvoorspelling systemen, etc. Ook systemen die continue
variabelen verwerken zoals audio geluiden of video beelden zoals je die tegen komt binnen computer
games, muziekinstrumenten en dergelijke zijn met COSMIC niet meetbaar.
Voor software met dit soort functionaliteit is het echter wel mogelijk om lokale uitbreidingen van de
COSMIC meetmethode te definiëren. In het Meethandboek wordt uitgelegd binnen welke context deze
lokale uitbreidingen kunnen worden gebruikt en worden ook voorbeelden gegeven van lokale
uitbreidingen. Wanneer er lokale uitbreidingen worden gebruikt dan dienen deze te worden vastgelegd
volgens de conventies zoals die zijn vastgelegd in het hoofdstuk over het vastleggen van metingen
van dit meethandboek.
1.1.3

Beperkingen in de factoren die bijdragen aan de functionele omvang

Hiernaast probeert de COSMIC methode niet alle mogelijke aspecten te meten die mogelijk een
bijdrage leveren aan de software omvang. Zo wordt bijvoorbeeld noch de invloed van ‘complexiteit’
(hoe ook gedefinieerd) noch de invloed van het aantal gegevensattributen per data movement
meegenomen bij deze meetmethode (zie voor meer hierover het hoofdstuk Vertaalslag). Zoals in
sectie 1.1.2 beschreven, kunnen, indien gewenst, dit soort aspecten door middel van een lokale
uitbreiding op de COSMIC meetmethode meegenomen worden.
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1.1.4

Beperkingen met betrekking tot het meten van zeer kleine stukken software

Alle functionele omvangmeetmethoden zijn gebaseerd op de veronderstellingen van een eenvoudig
model van software functionaliteit, dat geacht wordt als een aannemelijk gemiddelde voor het
beoogde toepassingsgebied. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het meten, vergelijken en
gebruiken (bijvoorbeeld bij het begroten) van de omvang van zeer kleine stukken software en in het
bijzonder bij zeer kleine wijzigingen op bestaande software, waarbij het ‘gemiddelde’ niet op gaat. In
de COSMIC methode bekent ‘zeer klein’ een omvang van ‘enkele datamovements’.
1.2

Functional User Requirements (FUR)

De COSMIC meetmethode bestaat uit het toepassen van een verzameling modellen, uitgangspunten
regels en processen op de Functional User Requirements (of FUR) van een gegeven stuk software.
Het resultaat is een numerieke waarde (zoals gedefinieerd door ISO), die de functionele omvang van
de software weergeeft conform de COSMIC methode.
De functionele omvang die door de COSMIC meetmethode verkregen wordt, is ontworpen om
onafhankelijk te zijn van de manier waarop de software is geïmplementeerd in de operationele
artefacten van de te meten software. ‘Functionaliteit’ houdt zich bezig met de ‘informatieverwerking die
de software moet uitvoeren voor haar gebruikers’.
Meer specifiek, de FUR beschrijven ‘wat’ de software moet doen voor de functionele gebruikers. De
functionele gebruikers zijn ‘de verzenders en/of beoogde ontvangers van gegevens van en naar de
functionaliteit. De FUR negeert alle technische of kwaliteitseisen die aangeven ‘hoe’ de software zich
moet gedragen. (Voor een formele definitie van de FUR wordt verwezen naar sectie 2.2). Alleen de
FUR worden in beschouwing genomen bij het meten van een functionele omvang.

1.2.1

Het afleiden van de FUR uit software artefacten in de praktijk

In de echte wereld van de software ontwikkeling is het erg zeldzaam om artefacten te vinden waarin
de FUR zeer duidelijk kunnen worden onderscheiden van andere typen requirements en waarin de
FUR staan uitgedrukt op een manier die geschikt is om direct te meten, zonder de noodzaak om te
moeten interpreteren. Dit betekent dat de analist normaal gesproken de aangeleverde of
geïmpliceerde FUR moet afleiden uit de werkelijke artefacten en deze moet vertalen naar de
concepten van de COSMIC ‘software modellen’.
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Figuur 1.2.1 – Het Cosmic model met FUR die nog niet zijn geïmplementeerd

Zoals in figuur 1.2.1 aangegeven kunnen de FUR afgeleid worden op basis van de software
engineering artefacten die worden gemaakt voordat de software is gerealiseerd. Dit betekent dat de
functionele omvang van software kan worden gemeten voordat de software wordt geïmplementeerd
op een computersysteem.
Het is belangrijk te beseffen dat artefacten die gemaakt zijn voordat de software is geïmplementeerd,
bijvoorbeeld tijdens eerste fasen in systeemontwikkeling, de software met een verschillende
granulariteit beschrijft dan wanneer de requirements verder zijn uitgewerkt. Zie verder paragraaf 2.4.
Opmerking: FUR kunnen zijn gemaakt voordat ze toegewezen zijn aan hardware dan wel software.
Omdat de COSMIC methode bedoeld is om de FUR van een stuk software te meten, moet alleen de
FUR toegewezen aan de software worden gemeten. In principe kan COSMIC echter toegepast
worden op de FUR voordat de allocatie aan software of hardware heeft plaatsgevonden, los van de
eventuele beslissing met betrekking tot de allocatie. Je kunt bijvoorbeeld de omvang van de
functionaliteit van een rekenmachine met behulp van COSMIC vaststellen, zonder dat je hoeft te
weten welke hardware of software er eventueel bij betrokken is. Echter, de vraag of de
COSMIC methode ook gebruikt kan worden om de omvang te meten van de FUR die zijn toegewezen
aan de hardware moet meer in de praktijk getest worden voordat het als volledig gevalideerd
beschouwd kan worden en zonder dat er aanvullende regels nodig zijn.
1.2.2

Het afleiden van de FUR op basis van geïnstalleerde software

In andere gevallen kan het nodig zijn een bestaand stuk software te meten zonder dat er enige, of
slechts zeer weinig, architectuur- of ontwerp artefacten voorhanden zijn en de FUR misschien niet
gedocumenteerd zijn (bijvoorbeeld bij legacy software). In dit soort gevallen is het nog steeds mogelijk
om de FUR af te leiden van de artefacten die op de computer zijn geïnstalleerd na de implementatie,
zoals geïllustreerd in figuur 1.2.2.

Figuur 1.2.2. – Het COSMIC model met FUR nadat deze zijn geïmplementeerd

1.2.3

Het afleiden van de FUR op basis van software artefacten

Het proces om de FUR af te leiden uit verschillende types software engineering artefacten of ze af te
leiden op basis van geïnstalleerde software en deze weer te geven in de vorm van de COSMIC
software modellen zal uiteraard variëren afhankelijk van het type artefact. Dergelijke processen
variëren zodanig dat dit niet binnen de COSMIC methode kan worden behandeld. De methode gaat er
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vanuit dat de FUR van de te meten software ofwel bestaan ofwel kunnen worden afgeleid uit zijn
artefacten, in het licht van het doel van de meting.
Het meethandboek beperkt zich daarom tot het beschrijven en het definiëren van de concepten van
de COSMIC software modellen, dat wil zeggen het doel van het afleidingsproces. Deze concepten zijn
gevat in twee COSMIC software modellen: het ‘Software Context Model’ en het ‘Generieke Software
Model’.
Deze twee modellen zijn beschreven in het ‘Methode overzicht’ document. Lezers die een algemeen
begrip van of een rechtvaardiging voor deze modellen zoeken, worden naar het ‘Methode overzicht’
document verwezen. De modellen zijn voor het gemak hieronder weergegeven en zijn verder
uitgewerkt is de hoofdstukken 2 en 3 van dit Meethandboek.

1.3

Het COSMIC Software Context Model

Een stuk software dat moet worden gemeten, moet zorgvuldig worden gedefinieerd (binnen de
meetscope) en deze definitie moet rekening houden met de omgeving van andere software en/of
hardware waarmee het communiceert. Dit software context model beschrijft de uitgangspunten en
concepten die nodig zijn voor deze definitie.
N.B. Begrippen die, wanneer ze voor het eerst gebruikt worden in de volgende secties 1.3 en 1.4,
vetgedrukt zijn, worden gebruikt met een betekenis die specifiek voor de COSMIC methode kan zijn.
Voor de formele definities wordt verwezen naar de begrippenlijst in ‘Documentatie overzicht en
begrippenlijst’. Alle termen worden gedetailleerd uitgelegd in de hoofdstukken 2, 3 en 4.

COSMIC Method Version 3.0, Measurement Manual. Copyright © 2007.
All rights reserved. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC)

13

UITGANGSPUNTEN – Het COSMIC Software Context Model
a) Software wordt begrensd door hardware
b) Software is normaal gesproken gestructureerd in lagen
c) Een laag kan één of meer afzonderlijke ‘peer’ stukken software bevatten en
verder kan elk stuk software bestaan uit afzonderlijke ‘peer componenten’
d) Elk stuk software dat moet worden gemeten, wordt gedefinieerd door zijn
meetscope, die zich geheel binnen een enkele laag moet bevinden.
e) De scope van een stuk software dat moet worden gemeten, hangt af van het doel
van de meting.
f)

De functionele gebruikers van een stuk software worden afgeleid uit de FUR
van het stuk software dat moet worden gemeten als de verzenders en/of beoogde
ontvangers van gegevens.

g) Een stuk software interacteert met zijn functionele gebruikers door middel van
data movements over een grens en het stuk software kan gegevens van en naar
persistente opslag binnen de grens verplaatsen.
h) De FUR van software kan worden uitgedrukt in verschillende granulariteit.
i)

De granulariteit waarop metingen normaal gesproken moeten worden uitgevoerd
is die van de functionele processen.

j)

Als het niet mogelijk is om te meten op de granulariteit van de functionele
processen, dan moet de FUR gemeten worden met een benaderingsmethode en
3
geschaald worden naar de granulariteit van de functionele processen .

De concepten van het Software Context Model zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 2 ‘Meetstrategie
Fase van dit Meethandboek.

1.4

Het Generieke Software Model

Nadat de FUR van de te meten software geïnterpreteerd zijn naar de begrippen van het Software
Context Model, kan het Generieke Software Model op de FUR worden toegepast om vast te stellen
welke componenten van de functionaliteit gemeten zullen worden. Dit Generieke Software Model gaat
ervan uit dat de volgende algemene uitgangspunten waar zijn voor alle software die met de methode
gemeten kan worden. (Zoals in de Begrippenlijst beschreven, gaat het er in iedere functionele
omvangmeetmethode om ‘typen’ te identificeren en geen ‘voorkomens’ van gegevens of functies. In
de verdere tekst zal daarom de toevoeging ‘type’ worden weggelaten als het gaat om de

3

De onderwerpen ‘approximate sizing’ (bijvoorbeeld bij het schatten van de omvang wanneer er niet voldoende details beschikbaar zijn voor een accurate

omvang) en of voor het schalen tussen niveaus van granulariteit wordt behandeld in het document ‘Advanced and Related Topics’.
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basisprincipes van COSMIC, tenzij het essentieel is om onderscheid te maken tussen ‘typen’ en
‘voorkomens’).
UITGANGSPUNTEN – Het COSMIC Generieke Software Model
a) Software ontvangt input gegevens van zijn functionele gebruikers en produceert
output en/of een andere uitkomst voor de functionele gebruikers.
b) FUR van een stuk te meten software kunnen worden vertaald naar unieke
functionele processen.
c) Ieder functioneel proces bestaat uit subprocessen.
d) Een subproces kan ofwel een data movement ofwel een gegevensverwerking
zijn.
e) Ieder functioneel proces wordt getriggerd door een Entry data movement vanuit
een functionele gebruiker die het functionele proces informeert dat de functionele
gebruiker een event waargenomen heeft.
f)

Een data movement verplaatst een enkele gegevensgroep.

g) Een gegevensgroep bestaat uit een unieke verzameling gegevensattributen die
een enkel object of interest beschrijven.
h) Er zijn vier typen data movements. Een Entry verplaatst een gegevensgroep naar
de software vanuit een functionele gebruiker. Een Exit verplaatst een
gegevensgroep vanuit de software naar een functionele gebruiker. Een Write
verplaatst een gegevensgroep vanuit de software naar persistente opslag. Een
Read verplaatst een gegevensgroep vanuit de persistente opslag naar de
software.
i)

Een functioneel proces dient tenminste één Entry data movement en ofwel een
Write, ofwel een Exit data movement te bevatten, zodat het minimaal bestaat uit
twee data movements.

j)

Als een benadering voor meetdoeleinden worden gegevensverwerking
subprocessen niet afzonderlijk gemeten. Aangenomen wordt dat de functionaliteit
van alle gegevensverwerking wordt meegeteld bij het data movement waar het
mee verbonden is.

De concepten van het Generieke Software Model worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 3
‘Vertaalslag’ van dit Meethandboek.
Wanneer de FUR, die gemeten worden op het Generieke Software Model geprojecteerd zijn, dan
kunnen deze gemeten worden met behulp van het proces van de ‘Meetfase’ (hoofdstuk 4). De
meetresultaten moeten vastgelegd worden volgens de conventies van ‘Rapporteren van metingen’,
(hoofdstuk 5)
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1.5

Het COSMIC meetproces

Het algemene COSMIC meetproces bestaat uit drie fasen:
 De Meetstrategie, waarin het Software Context Model wordt toegepast op de software die
gemeten moet worden (hoofdstuk 2).


De Vertaalslag, waarin het Generieke Software Model wordt toegepast op de software die
gemeten moet worden (hoofdstuk 3).



De Meetfase, waarin de daadwerkelijke omvang wordt verkregen (hoofdstuk 4).

Het resultaat van het meetproces toegepast op een stuk software is een functionele omvangsmeting
van de FUR van dat stuk software, uitgedrukt in ‘COSMIC Functiepunten’ (‘CFP’).
Zie figuur 1.5 voor de relatie tussen deze drie fasen.

Figuur 1.5 – Structuur van de COSMIC methode
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2
DE MEETSTRATEGIE FASE
Dit hoofdstuk gaat over de vier belangrijkste parameters die moeten worden bepaald voordat de
meting wordt gestart, te weten het doel en de scope van de meting, de identificatie van de functionele
gebruikers en de granulariteit volgens welke gemeten moet worden. Het vaststellen van deze
parameters helpt de vragen te beantwoorden:”Welke omvang moeten we meten?” of voor een
bestaande meting: “Hoe moeten we deze meting interpreteren?”
Het is erg belangrijk om de gegevens over de meetstrategie fase bij iedere meting vast te leggen. Als
deze parameters niet consistent worden vastgelegd, dan zal dat leiden tot metingen die niet
betrouwbaar kunnen worden geïnterpreteerd en die niet met elkaar kunnen worden vergeleken.
Hierdoor kunnen deze metingen bijvoorbeeld ook niet worden gebruikt als input voor processen als
het begroten van projectinspanning.
De vier onderdelen van dit hoofdstuk geven de formele definities, de uitgangspunten, de regels en een
aantal voorbeelden van de belangrijkste parameters om de analist te helpen bij het bepalen van de
meetstrategie. Dit staat weergegeven in figuur 2.0 hieronder.
Ieder onderdeel geeft achtergrondinformatie over de reden waarom de parameter zo belangrijk is.
Hierbij worden analogieën gebruikt om aan te geven waarom de parameter in andere vakgebieden als
vanzelfsprekend wordt gezien, en waarom dat ook in het vakgebied van de functionele omvangmeting
van software zo moet worden beschouwd.

Figuur 2.0 – Het proces van het vaststellen van een meetstrategie
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2.1

Het definiëren van het doel van de meting

De term ‘doel’ wordt gebruikt in zijn normale Nederlandse betekenis.
DEFINITIE – Doel van een meting
Een verklaring die aangeeft waarom de meting wordt uitgevoerd en waarvoor het
resultaat gebruikt gaat worden.
2.1.1

Het doel van een meting bepaalt de omvang die gemeten gaat worden

Er zijn vele redenen om de functionele omvang van software te meten, net zoals er vele redenen zijn
om bijvoorbeeld de oppervlakte van een huis te meten. Als het doel is om de kosten van een software
project te begroten, dan zal het nodig zijn om de meting uit te voeren voordat het project is gestart, net
zoals het nodig is om de oppervlakte van een huis te bepalen voordat er met de bouw wordt gestart.
De reden waarom de meting wordt uitgevoerd heeft een impact op de omvang die gemeten wordt,
zonder dat de meeteenheid wordt geraakt of de meetprincipes worden aangetast.
In het bovenstaande voorbeeld van het huis wordt de inhoud uiteraard gemeten op basis van de
bouwtekeningen. De benodigde dimensies (lengte en breedte) worden uit de plannen afgeleid, waarbij
een bepaalde schaal wordt gebruikt conform vaststaande afspraken.
Op dezelfde manier is het meten van functionele omvang gebaseerd op de FUR die uit de functionele
documentatie kunnen worden afgeleid, waarna de omvang kan worden vastgesteld door het
toepassen van de benodigde standaards en de benodigde dimensies (het aantal data movements).
Om verder in te gaan op de huis analogie: het meten van de oppervlakte van het huis nadat het is
afgerond vindt plaats door toepassing van een ander meetproces. De benodigde dimensies (lengte en
breedte) worden nu afgeleid van het gebouw zelf met een ander meetinstrument, namelijk een
meetlint. Desondanks blijven de meeteenheid en de meetprincipes ongewijzigd.
Op vergelijkbare wijze wordt er een ander meetproces uitgevoerd nadat de software is afgerond, De
benodigde dimensies kunnen worden verkregen vanuit de verschillende artefacten van de software
zelf. Ook hier blijven de meeteenheid en de meetprincipes echter ongewijzigd.
De analist bepaalt op basis van het gestelde doel of het te meten object het huis is zoals mondeling
aangegeven door de eigenaar, het huis zoals vastgelegd in de bouwtekeningen of het huis zoals het
uiteindelijk is gerealiseerd. Dezelfde redenering gaat op voor het meten van software.
2.1.2

Voorbeelden van meetdoelen

Een aantal voorbeelden van typische meetdoelen:


Het meten van de omvang van de FUR als input voor een proces om de benodigde
ontwikkelinspanning te begroten.



Het meten van de omvang van wijzigingen in de FUR, nadat deze initieel zijn afgesproken, met als
doel de ‘scope creep’ te managen.



Het meten van de FUR van de geleverde software als input voor het berekenen van de
gerealiseerde productiviteit.



Het meten van de omvang van de FUR van de geleverde software en ook de omvang van de FUR
van de software die is ontwikkeld, met als doel om een maat te krijgen van het functionele
hergebruik.



Het meten van de omvang van de FUR van bestaande software als input voor het meten van de
productiviteit van degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de software.
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Het meten van de omvang van de wijzigingen in een bestaand software systeem als een maat om
productiviteit te bepalen van een onderhoudsproject.



Het meten van de omvang van de functionaliteit van de bestaande software die aan de menselijke
gebruikers wordt geboden.

Het doel helpt de analist om de volgende zaken te bepalen:


De scope die gemeten moet worden, en dus ook de artefacten die benodigd zijn voor de meting.



De functionele gebruikers (zoals in sectie 2.3 wordt uiteengezet, hangt de functionele omvang af
van wie of wat de functionele gebruikers zijn).



Het moment in de tijd waarop de meting plaats zal vinden.



De benodigde nauwkeurigheid van de meting en dus of de COSMIC meetmethode moet worden
gebruikt, of dat er een lokaal afgeleide indicatieve versie van de COSMIC methode gebruikt moet
worden (bijvoorbeeld vroeg in de levenscyclus van een project, voordat de FUR volledig zijn
uitgewerkt). Dit bepaalt de granulariteit van de FUR die gemeten gaat worden.

2.2

Het vaststellen van de scope van de meting

DEFINITIE – Scope van een meting
De set van Functional User Requirements die in een specifieke functionele
omvangmeting wordt geanalyseerd.
Opmerking: Er is een verschil tussen de ‘overall scope’, oftewel alle software die
gemeten moet worden volgens het doel, en de scope van een individueel stuk software
binnen de ‘overall scope’. In dit meethandboek zal de term scope worden gebruikt om
een individueel stuk software aan te duiden waarvan de omvang afzonderlijk moet
worden bepaald.
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Functionele User Requirements (FUR) worden als volgt door de ISO gedefinieerd:
DEFINITIE - Functional User Requirements (FUR)
Een subset van de User Requirements. Requirements die beschrijven wat de software
moet doen in termen van taken en services.
Opmerking: Functional User Requirements zijn onder andere (niet limitatief):


Het verplaatsen van gegevens (bijvoorbeeld het invoeren van klantgegevens of het
versturen van een controle signaal).



Het transformeren van gegevens (bijvoorbeeld het berekenen van rente of het
afleiden van de gemiddelde temperatuur).



Het opslaan van gegevens (bijvoorbeeld het vastleggen van een klantorder, het
vastleggen van de omgevingstemperatuur gedurende een langere tijd).



Het opvragen van gegevens (bijvoorbeeld het opvragen van een lijst met
werknemers of het ophalen van de laatste positie van een vliegtuig).

Voorbeelden van User requirements die geen Functional User Requirements zijn, zijn
onder andere (niet limitatief):


Eisen ten aanzien van de kwaliteit
betrouwbaarheid, efficiency en portabiliteit).



Organisatorische eisen (bijvoorbeeld de locaties waar de software moet draaien, de
te gebruiken hardware of de te volgen standaards).



Eisen ten aanzien van de omgeving (bijvoorbeeld privacy en security).



Eisen ten aanzien van de implementatie (bijvoorbeeld de te gebruiken ontwikkeltaal,
de geplande opleverdatum).

(bijvoorbeeld

gebruiksvriendelijkheid,

REGELS - Scope
a) De scope van een Functionele omvangsmeting (FSM) dient te worden afgeleid van
het doel van de meting.
b) De scope van een meting mag niet over meer dan één laag van de software
heengaan.

2.2.1

De scope van een meting hangt af van het doel

Het is belangrijk om de scope van een meting te definiëren alvorens met de meting te starten.
Doorgaande op de analogie van het bouwen van een huis: Als het doel is om de kosten te begroten,
dan kan het nodig zijn om verschillende onderdelen van het huis apart te meten. De fundering, de
muren en het dak worden allen op en ander manier gebouwd en daarom moet ze ook op een andere
manier worden begroot. Hetzelfde is het geval voor het begroten van de kosten voor het ontwikkelen
van software.
Als een te realiseren software system bestaat uit software onderdelen die zich in verschillende lagen
bevinden van de systeemarchitectuur, dan moet de omvang van de software in iedere laag apart
worden gemeten. Ieder onderdeel heeft dan een aparte scope.
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Als de software moet worden ontwikkeld als een aantal ‘peer components’ binnen dezelfde laag,
waarbij alle ‘peer components’ een andere technologie gebruiken, dan is het nodig om een aparte
meetscope te definiëren voor iedere ‘peer component’. Dit is bijvoorbeeld nodig als de verschillende
te gebruiken technologieën gepaard gaan met verschillende productiviteitscijfers (voor meer over
‘peer components’, zie sectie 2.2.4).
Het doel helpt ook om te beslissen welke software moet worden meegenomen en welke software
moet worden uitgesloten van de meetscope. Als het doel bijvoorbeeld is om de functionele omvang
van een stuk software meten dat door een bepaald project team is gerealiseerd, dan zal het nodig zijn
om alle FUR te definiëren van alle componenten die door dat team worden gerealiseerd. Hierbij kan
bijvoorbeeld ook de FUR zijn van de software die alleen is gebruikt om gegevens te converteren van
de software die wordt vervangen. Als het doel echter wordt gewijzigd naar het meten van de omvang
van de nieuwe software die beschikbaar is voor de gebruiker, dan wordt de omvang kleiner. De FUR
van de conversie software valt in dit geval niet binnen de scope van de meting.
Samenvattend kan worden gezegd dat het doel van de meting altijd moet worden gebruikt om (a) te
bepalen welke software er binnen en welke software er buiten de volledige meetscope vallen en (b) de
wijze waarop de software kan worden opgedeeld in aparte stukken, ieder met hun eigen scope, die
apart moeten worden gemeten.
2.2.2

Voorbeelden van meetscope en decompositieniveaus

Generieke types van scope zijn bijvoorbeeld:


Een applicatie portfolio



Een contractueel overeengekomen beschrijving van requirements



De door een projectteam geleverde output. Waaronder de output verkregen door het gebruiken
van bestaande software parameters, aangeschafte pakketten, herbruikbare code, data conversie
software en utilities en test software die specifiek voor het project is ontwikkeld.



De door een project team ontwikkelde output. Waaronder de testsoftware, utilities en
dataconversie software die specifiek voor het project is ontwikkeld, maar zonder de functionaliteit
verkregen door het wijzigen van bestaande parameters, aangeschafte software pakketten en het
gebruik van herbruikbare code.



Alle software binnen een laag



Een software pakket



Een applicatie



Een belangrijke (‘peer’) component van een applicatie



Een herbruikbare ‘object class’



Alle wijzigingen die nodig zijn voor een nieuwe release van een bestaand stuk software.

In de praktijk moet de scope expliciet wordt benoemd, bijvoorbeeld ‘De geleverde werk output van
project team A’, of ‘applicatie B’. Bij het beschrijven van de scope mag ook worden aangegeven wat
zich niet in de scope bevindt.
Merk op dat sommige van de generieke scope types die hierboven staan opgesomd overeen komen
met verschillende ‘decompositieniveaus’. Dit is als volgt gedefinieerd:
DEFINITIE- Decompositieniveau
Ieder niveau van het opdelen van een stuk software waarbij de componenten,
subcomponenten, etc. zichtbaar worden.
Opmerking: Niet te verwarren met granulariteit
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Een voorbeeld van verschillende decompositieniveaus, overeenkomend met verschillende generieke
scope types, zou kunnen zijn dat een ‘applicatie portfolio’ bestaat uit meerdere ‘applicaties’ die op hun
beurt weer bestaan uit meerdere ‘grote (peer) componenten’, waarbij deze weer bestaan uit
‘herbruikbare object classes’.
Het vaststellen van de meetscope kan dus meer zijn dan alleen maar het besluit over welke
functionaliteit in de meting wordt meegenomen. De beslissing zal ook het decompositieniveau moeten
bevatten. Dit is een belangrijke beslissing in de meetstrategie fase. Deze beslissing is afhankelijk van
het doel van de meting, want metingen op verschillende decompositieniveaus kunnen niet goed met
elkaar worden vergeleken. Dit komt omdat, zoals in sectie 4.3.1 wordt beschreven, de omvang van
een stuk software niet kan worden bepaald door het simpelweg optellen van de omvang van zijn
componenten.
2.2.3

Lagen

Omdat de scope van een te meten stuk software binnen een enkele software laag moet liggen, moet
de analist eerst beslissen welke lagen er zijn binnen de software architectuur. In deze paragraaf
worden eerst de begrippen ‘lagen’ en ‘peer components’ gedefinieerd en uitgelegd, zoals deze in de
COSMIC methode worden gebruikt.
De reden waarom we deze definities nodig hebben zijn de volgende:


De analist kan worden geconfronteerd met een meting in een ‘legacy’ omgeving die gedurende
vele jaren is gegroeid en waarbij er nooit enige aandacht is besteed aan de onderliggende
architectuur (de zogenaamde spaghetti architectuur). De analist heeft daarom hulp nodig bij het
bepalen van de verschillende lagen volgens de COSMIC terminologie.



De termen ‘laag’, ‘gelaagde architectuur’ en ‘peer component’ worden in de IT industrie niet
consistent gebruikt. Als de analist software moet meten die zich in een ‘gelaagde architectuur’
bevindt, dan is het aanbevelingswaardig om te checken of de lagen in deze architectuur
compatible zijn met de lagen zoals die binnen de COSMIC methode worden gebruikt.

Lagen worden geïdentificeerd volgens de volgende definities en uitgangspunten.
DEFINITIE - Laag
Een laag Een partitie die het resultaat is van een functionele opdeling van een software
architectuur, die samen met de hardware een heel computer systeem vormt, waar:


lagen zijn georganiseerd in een hiërarchie;



er is slechts één laag op ieder niveau in de hiërarchie;



er is een ‘superieure/ondergeschikte’ hiërarchische afhankelijkheid tussen de
functionele services van de software in twee lagen in de software architectuur die
direct gegevens uitwisselen;



de software in de lagen die gegevens uitwisselen interpreteren slechts een deel van
de uitgewisselde gegevens op identieke wijze.

Het identificeren van lagen is een iteratief proces. De exacte lagen worden verfijnd als de vertaalslag
vordert. Zodra deze is geïdentificeerd, moet iedere kandidaat laag voldoen aan de volgende
uitgangspunten en regels.
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UITGANGSPUNTEN – Lagen
a) Software in de ene laag wisselt gegevens uit met software in een andere laag via
hun functionele processen.
b) De ‘hiërarchische afhankelijkheid’ tussen lagen is zodanig dat software in welke
laag dan ook gebruik moet maken van de functionele services van enige software
in enige laag er onder in de hiërarchie. Als er zulke relaties zijn, bestempelen we
de software laag die gebruikt maakt van andere als ‘superieur’ en alle lagen die
software bevatten die juist gebruikt wordt als zijn ‘ondergeschikte’. De software in
de superieure laag is afhankelijk van het feit dat de services in de ondergeschikte
laag naar behoren worden uitgevoerd. De laatst genoemde vertrouwt er op zijn
beurt op dat in zijn ondergeschikte laag de services goed worden uitgevoerd en zo
voort naar beneden in de hiërarchie. Omgekeerd kan de software in de
ondergeschikte laag samen met de software waarvan hij afhankelijk is in andere
ondergeschikte lagen, functioneren zonder gebruik te maken van services in enige
software in een superieure laag binnen de hiërarchie.
c) Software in de ene laag hoeft niet noodzakelijkerwijs alle functionele services te
gebruiken die de onderliggende laag levert.
d)

De gegevens die tussen de lagen worden uitgewisseld, worden in de FUR van de
software anders gedefinieerd en geïnterpreteerd. Hiermee wordt bedoeld dat de
twee stukken software verschillende gegevensattributen en/of subgroepen van de
gegevens die ze uitwisselen, kennen. Echter, er moeten ook één of meerdere
gemeenschappelijk gedefinieerde gegevensattributen of subgroeperingen zijn om
de software in de ontvangende laag in staat te stellen de gegevens die door de
‘zendende’ laag worden doorgegeven te interpreteren conform de eisen van de
ontvangende software.

REGELS – Lagen
a) Als de software gebruik maakt van een algemeen bekend architectuurmodel van
lagen zoals hier bedoeld, gebruik dan dat model om de lagen te identificeren.
b) In het domein van ‘MIS’ of bedrijfsapplicaties, wordt aan de ‘top’ laag (de laag die
niet ondergeschikt is aan enige andere laag, normaal gesproken aangeduid als de
‘applicatielaag’. (Applicatie) software binnen deze laag verlaat zich uiteindelijk op
de services in alle andere lagen om goed te functioneren. In het domein van de
real-time software, wordt aan de software in de ‘toplaag’ meestal gerefereerd als
‘systeem’, zoals bijvoorbeeld in ‘process control system software’ en ‘flight control
system software’.
c) Gebruik bij twijfel het concept van ‘coupling’ en ‘cohesion’ om onderscheid te
maken tussen de interacterende lagen.
d)

Ga er niet van uit dat software die ontwikkeld is zonder enige vorm van
architectuur, ontwerp of structuur zo maar onderverdeeld kan worden in lagen
volgens het COSMIC model.

Functionele software pakketten, zoals database management systemen, ‘operating systems’ of
hardware drivers bevinden zich normaalgesproken binnen verschillende lagen.
Zodra een laag is geïdentificeerd, kan deze worden geregistreerd als een aparte ‘component’ in de
generieke software model matrix (appendix A) met het overeenkomende label.
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Voorbeelden van de fysieke structuur van een kenmerkende gelaagde software architectuur (de term
laag wordt gebruikt zoals hier gedefinieerd) worden gegeven in de figuren 2.2.3.1 en 2.2.3.2
hieronder.

Applicatie Laag

App 1

App ‘n’

App 2

Key:

Middleware Laag (Utilities, etc)
Software

Lagen

Database Management
System Laag

DBMS 1

Superieure
Laag
Maakt gebruik
van

DBMS 2

Ondergeschikte
Laag

Operating System Laag

Hardware

Keyboard
Driver

Screen
Driver

Print
Driver

Disk
Driver

Keyboard

VDU
Screen

Printer

Hard Disk
Drive

Central
Processor

Figuur 2.2.3.1 – Kenmerkende gelaagde software architectuur voor een bedrijfsapplicatie.

Embedded Applicatie Laag

Key:
Superieure
Laag

Software

Lagen

Maakt gebruik
van

Operating System Laag

Ondergeschikte
Laag

Hardware
(voorbeelden)

Sensor
Driver

CV
Driver

Display
Driver

Mem. Chip
Driver

Sensor(s)

Control
Valve(s)

Display

Memory
Chip

Central
Processor

Figuur 2.2.3.2 - Kenmerkende gelaagde architectuur voor een real-time embedded software systeem.
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2.2.4

‘Peer componenten’

‘Peer componenten’ kunnen worden geïdentificeerd met behulp van de volgende definitie en
uitgangspunten.
DEFINITIE– Peer component
Een ‘peer component’ is het resultaat van een functionele opdeling van de FUR van een
stuk software binnen een laag in wederzijds samenwerkende delen, zodanig dat ieder
deel een specifiek onderdeel realiseert van de FUR van dat stuk software.
Opmerking: De term ‘peer stuk software’ wordt gebruikt wanneer onafhankelijke (en
peer) stukken software worden bedoeld.
Eenmaal geïdentificeerd moet iedere kandidaat ‘peer component’ voldoen aan de volgende
uitgangspunten.
UITGANGSPUNTEN – Peer component
a) Bij een verzameling van ‘peer componenten’ van een stuk software binnen één laag
bestaat er geen hiërarchische afhankelijkheid tussen de onderdelen zoals die wel
bestaat tussen lagen. De FUR van alle peer software onderdelen van een stuk
software binnen één laag bevinden zich op het zelfde niveau in de hiërarchie van
lagen.
b) Alle ‘peer componenten’ van een stuk software moeten wederzijds samenwerken
om het stuk software succesvol te laten werken.
c)

De FUR van ‘peer components’ in welke laag dan ook die gegevens doorgeven of
gemeenschappelijk delen, definiëren deze gegevens identiek; zij herkennen
bijvoorbeeld dezelfde gegevensattributen en gegevenssubgroepen die zij aan
elkaar doorgeven of gemeenschappelijk delen.

Eenmaal geïdentificeerd, kan iedere ‘peer component’ met het bijbehorende label worden vastgelegd
in een regel van de Generieke Software Model matrix (appendix A).
Een voorbeeld van een verzameling ‘peer componenten’ is een bedrijfsapplicatie die in drie
componenten wordt ontwikkeld, namelijk een gebruikersinterface, een component met ‘business rules’
en een component die de ‘data services’ afhandelt. Een voorbeeld van twee ‘peer stukken software’
zouden twee applicaties kunnen zijn die apart van elkaar zijn ontwikkeld, die zich in dezelfde laag
bevinden en die gegevens met elkaar uitwisselen of delen.

2.3

Het identificeren van de functionele gebruikers

2.3.1

De functionele omvang varieert per functionele gebruiker

Om te beginnen met een analogie: het meten van de oppervlakte van de vloer van een kantoor kan
worden uitgevoerd op basis van vier verschillende standaarden. (NB: de scope – het kantoor – is
hetzelfde voor alle vier de standaarden):


De eigenaar van het gebouw moet belasting betalen voor het kantoor. Voor de eigenaar bestaat
de oppervlakte uit het aantal bruto vierkante meter dat door de buitenmuren wordt bepaald.
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De manager die verantwoordelijk is voor de verwarming van het kantoor is geïnteresseerd in de
netto oppervlakte van het kantoor, inclusief publieke ruimten en liften, exclusief de dikte van de
muren en de ruimtes die niet verwarmd worden.



De schoonmaker is geïnteresseerd in de netto oppervlakte van de ruimtes die hij geacht wordt
schoon te maken.



De planningsmanager van het kantoor is geïnteresseerd in de ruimte van het kantoor dat geschikt
is om werkplekken in onder te brengen.

De les van deze analogie is dat de omvang van een object kan verschillen afhankelijk van de
functionaliteit die van belang is voor de betreffende gebruikerstypen van het object. In het geval van
software kunnen verschillende types functionele gebruikers behoefte hebben aan verschillende
functionaliteit. De functionele omvang van de software zal dus afhangen van de keuze van de
functionele gebruikers.
2.3.2

Functionele gebruikers
5

Een gebruiker is gedefinieerd als ‘ieder ding dat met de te meten software interacteert’. Deze definitie
is te breed voor COSMIC. De keuze voor de gebruiker (s) wordt bepaald door de FUR die moeten
worden gemeten. Deze gebruiker, de functionele gebruiker, wordt als volgt gedefinieerd:
DEFINITIE – Functionele gebruiker
Een type gebruiker die de verzender en/of de bedoelde ontvanger is van gegevens in
de FUR van een stuk software.

Denk voor een voorbeeld van waarom het belangrijk is om de functionele gebruikers te onderscheiden
van alle mogelijke gebruikers aan een applicatie die moet worden gemeten. De functionele gebruikers
zijn in het geval van een bedrijfsapplicatie de menselijke gebruikers en andere applicaties die met de
te meten applicatie interacteren. Als het een real-time applicatie betreft, dan zijn de gebruikers
normaal gesproken hardware apparaten of andere ‘peer software’. De FUR van deze software worden
normaal gesproken op een dusdanige wijze beschreven dat de functionele gebruikers de verzenders
4
en/of de ontvangers zijn van de gegevens.
De totale verzameling gebruikers, ofwel ieder ding dat met de software interacteert, moet ook het
operating system bevatten als een gebruiker. De FUR van een applicatie zal echter nooit het
5
operating system als een gebruiker onderkennen
Het is niet altijd zo dat de functionele gebruikers duidelijk te identificeren zijn. Neem het voorbeeld van
de software van een mobiele telefoon. Hoewel we het operating system hebben geëlimineerd als
mogelijke functionele gebruiker, kunnen de gebruikers zijn (a) menselijke gebruikers die op de toetsen
drukken of (b) hardware apparaten (het scherm, de toetsen, etc.) en (c) ‘peer applicaties’ die direct
met de software interacteren De menselijke gebruiker ziet alleen maar een subset van alle
functionaliteit. De twee types gebruikers zien dus beiden verschillende functionaliteit. De omvang
uitgaande van de menselijke gebruikers zal kleiner zijn dan de FUR die moeten worden ontwikkeld om
de telefoon applicatie te laten werken.

4 In de praktijk is het tegenovergestelde het geval. Applicaties zijn functionele gebruikers van een operating system. De FUR’s
van een operating system zijn gedefinieerd op een dusdanige wijze dat het de applicaties in staat stelt om als functionele
gebruikers op te treden.
5 Toivonen, bijvoorbeeld, vergeleek de functionaliteit van mobiele telefoons beschikbaar voor de menselijke gebruikers in
“Defining measures for memory efficiency of the software in mobile terminals”, International Workshop on Software
Measurement, Magdeburg, Germany, October 2002
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REGELS – Functionele gebruikers
a) De functionele gebruikers van de te meten software worden afgeleid uit het doel van
de meting.
b) Als het doel van de meting verband houdt met de inspanning benodigd voor het
ontwikkelen of het aanpassen van software, dan zouden de functionele gebruikers
die gebruikers moeten zijn voor wie de nieuwe of aangepaste software bestemd is.
Nadat de functionele gebruikers zijn geïdentificeerd, dan is het eenvoudig om de grens te
identificeren, omdat deze zich bevindt tussen de software die wordt gemeten en zijn functionele
6
gebruikers .
DEFINITIE – GRENS
De grens is gedefinieerd als een conceptuele interface tussen de te meten software en
zijn functionele gebruikers.
Opmerking: De grens van een stuk software is de conceptuele grens tussen het stuk
software en de omgeving waarin het opereert, zoals extern wordt waargenomen vanuit
het gezichtspunt van de functionele gebruiker. De grens stelt de analist in staat om
ondubbelzinnig vast te stellen wat binnen de te meten software valt en wat onderdeel is
van de omgeving van de te meten software.

N.B Deze definitie is afkomstig uit ISO/IEC 14143/:2007 en is gewijzigd door het toevoegen van
‘functionele’ om de gebruiker aan te duiden. Om onduidelijkheid te voorkomen moet de grens niet
worden verward met enige lijn die rondom de software getekend kan worden. De grens wordt niet
gebruikt om de scope van een meting te bepalen.
De volgende regels kunnen nuttig zijn bij het bepalen van de status van een kandidaat grens.
REGELS– Grens
a) Identificeer de functionele gebruiker(s) die interacteren met de software die gemeten
wordt. De grens ligt tussen de functionele gebruikers en deze software.
b)

Er is per definitie een grens tussen ieder geïdentificeerd paar lagen waar de
software in de ene laag ene functionele gebruiker is van de andere laag en deze
laatste gemeten wordt. Op dezelfde manier is er een grens tussen twee ‘peer
componenten’ in dezelfde laag. In dit geval kan iedere component een functionele
gebruiker zijn van de andere.

De grens maakt het mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen alles wat onderdeel is van
het stuk software dat wordt gemeten en alles wat onderdeel is van de omgeving van de functionele
gebruikers. Persistente opslag wordt niet gezien als een gebruiker van de software en bevindt zich
daarom aan de software kant van de grens.

6 In de praktijk zal de grens al geïdentificeerd zijn op het moment dat de analist de FUR analyseert om de ontvangers en de
zenders van gegevens vast te stellen.
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2.4

Identificeren van de granulariteit

2.4.1

De noodzaak voor een standaard granulariteit

Nadat een project is gestart voor het ontwerpen en bouwen van een nieuw huis, worden de eerste
plannen door een architect op high-level niveau opgesteld. Deze plannen laten een overzicht zien,
maar bevatten weinig detail. Als het project verder gaat richting de bouwfase, worden er meer
gedetailleerde plannen opgesteld.
Hetzelfde geldt ook voor software. In de beginfase van een software ontwikkelproject zijn de FUR
doorgaans weinig gedetailleerd gespecificeerd. Als het project voortschrijdt, worden de FUR verfijnd,
waarbij er steeds meer detail zichtbaar wordt. De verschillende detailniveaus van de FUR worden
aangeduid als granulariteit (zie ook paragraaf 2.4.2 voor andere termen die verward kunnen worden
met granulariteit zoals hier gedefinieerd).

DEFINITIE - Granulariteit
Een bepaald niveau van de beschrijving van een stuk software (zoals bijvoorbeeld de
FUR of een beschrijving van de structuur van de software). Het is mogelijk om ‘in te
zoomen’ of ‘uit te zoomen’ op de beschrijving, waarbij op ieder volgend niveau de
beschrijving van de functionaliteit van het stuk software een toegenomen en uniform
detailniveau heeft.
Opmerking: Analisten moeten erop letten dat wanneer de requirements vroeg in de
levenscyclus ontstaan, het waarschijnlijk zo is dat verschillende onderdelen van de
beschreven functionaliteit op een verschillende granulariteit zijn gedocumenteerd.
De bouwtekeningen voor een huis worden getekend met vaste schalen en het is eenvoudig om de
afmetingen van de ene tekening te vertalen naar tekeningen die op een andere schaal zijn getekend.
Dit geldt niet voor software. Er is geen standaard granulariteit waarop software gespecificeerd kan
worden. Het is dus lastig om te zien of twee verschillende FUR documenten zich wel op dezelfde
granulariteit bevinden. Zonder overeenstemming over een te gebruiken granulariteit is het onmogelijk
om zeker te weten dat de twee metingen met elkaar vergeleken kunnen worden.
Om het probleem verder te illustreren, kan de volgende analogie worden gebuikt. Een wegenkaart laat
de details zien van een nationaal wegennet op drie verschillende granulariteiten.


Kaart A laat alleen de snelwegen zien.



Kaart B laat naast alle snelwegen ook de secundaire wegen zien.



Kaart C laat alle wegen zien met hun namen (zoals op een stadsplattegrond).

Als we geen rekening houden met de verschillende granulariteit, dan zou het erop lijken dat alle drie
de kaarten een verschillende omvang van het wegennet weergeven. Met wegenkaart begrijpt
iedereen uiteraard de verschillende detailniveaus en zijn er standaard schalen om de omvang van het
netwerk op ieder niveau te beschouwen. Het abstracte concept granulariteit ligt achter de schalen van
de verschillende kaarten.
In het geval van het meten van software is er slechts 1 granulariteit die ondubbelzinnig kan worden
vastgesteld. Dit is de granulariteit waarop de individuele functionele processen en hun data
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movements zijn gedefinieerd. Metingen zouden op dit niveau moeten worden uitgevoerd, of anders
7
indien mogelijk naar dit niveau worden geschaald.
2.4.2

Verduidelijking van granulariteit

Voordat we verder gaan is het belangrijk dat er geen misverstand rondom de betekenis van
granulariteit bestaat. Zoals hier gedefinieerd betreft de granulariteit het inzoomen op de beschrijving
van de software waarbij er steeds meer detail wordt waargenomen. Hierbij wordt de scope niet
gewijzigd. Het proces moet NIET worden verward met de volgende zaken:


Het inzoomen op een artefact die software beschrijft met als doel om verschillende subsets van de
functionaliteit die aan verschillende gebruiker worden geleverd te tonen. Hierbij wordt echter
waarschijnlijk de te meten functionaliteit van de software beperkt.



Het inzoomen op een artefact dat software beschrijft, of de software zelf, en het tegelijkertijd
opdelen van de software om de structuur van de componenten te bepalen. Hierbij worden de
verschillende decompositieniveaus (zie paragraaf 2.2.2) getoond. Het inzoomen naar lagere
decompositieniveaus van de software kan resulteren in het opdelen van de totale meetscope.



Het evolueren van de beschrijving van de software zoals het door de ‘project lifecycle’
voortschrijdt, bijvoorbeeld van requirements tot functioneel ontwerp tot technisch ontwerp, etc.
Wat ook de fase mag zijn waarin de software ontwikkeling zich bevindt, we zijn voor de meting
alleen geïnteresseerd in de FUR.

Het concept ‘granulariteit’ is daarom bedoeld om geïnterpreteerd te worden als slechts toepasbaar op
de FUR van de software. Andere manieren van inzoomen op software of zijn verschillende
beschrijvingen kunnen ook belangrijk zijn bij het gebruiken of het vergelijken van functionele
omvangmetingen. Hier wordt verder op ingegaan in het document ‘Advanced & Related topics’in het
hoofdstuk over het vergelijken van omvangmetingen.
2.4.3

De standaard granulariteit

De standaard granulariteit is al eerder genoemd en is het niveau van het functionele proces,
8
gedefinieerd op de volgende wijze :

DEFINITIE – Functioneel proces granulariteit
De granulariteit van de beschrijving van een stuk software, waarbij de functionele
gebruikers:


Individuele mensen of apparaten of stukken software zijn (en geen groepen van
deze) EN



enkele voorkomens van gebeurtenissen kunnen detecteren waarop de software
moet reageren (en niet een niveau waarop groepen van gebeurtenissen zijn
gedefinieerd).

Opmerking 1: In de praktijk worden de FUR in software documentatie op verschillende
granulariteit beschreven. Dit gebeurt in het bijzonder als de documentatie nog in
ontwikkeling is.

7 Het onderwerp van het schalen van de ene granulariteit naar de andere was al geïntroduceerd in versie 2.2 van het
meethandboek in hoofdstuk 7 ‘Early approximate sizing using COSMIC’’. Dit onderwerp kan nu worden gevonden in het
document 'Advanced and Related Topics'.
8 De reden voor de naam ‘functioneel proces granulariteit’ is dat op dit niveau de data movements worden geïdentificeerd – zie
paragraaf 3.2 voor een meer gedetailleerde discussie over een functioneel proces.
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Opmerking 2: Een voorbeeld van een groep van functionele gebruikers kan bijvoorbeeld
een afdeling zijn. Op een afdeling worden verschillende functionele processen
uitgevoerd door verschillende functionele gebruikers. Een ander voorbeeld kan een
dashboard zijn, waar meerdere types instrumenten op zitten.
Opmerking 3: Een voorbeeld van een groep van gebeurtenissen kan bijvoorbeeld een
FUR zijn met een granulariteit op het niveau van een input stroom van
verkooptransacties naar een accounting systeem of een input stroom van
pilotencommando’s naar een vliegtuig software systeem.

Met deze definitie kunnen we nu de volgende regels definiëren en een aanbeveling maken.
REGELS – Functioneel proces granulariteit
a) Een functionele omvangsmeting moet worden uitgevoerd op de granulariteit van het
functioneel proces.
b) Als een functionele omvangmeting benodigd is van FUR die nog niet op een niveau
zijn gedetailleerd waarop alle functionele processen kunnen worden geïdentificeerd
en alle data movements zichtbaar zijn, dan moet de meting plaatsvinden op basis
van de gedefinieerde functionaliteit en die moet dan worden geschaald naar de
granulariteit van een functioneel proces. (Zie: ‘Advanced & Related Topics) voor
methodes voor het indicatief meten (ofwel meten van functionele omvang op basis
van FUR vroeg in het ontwikkelproces).
Bovenop de bovenstaande regels adviseert COSMIC dat de granulariteit van het functioneel proces
de standaard zou moeten zijn waarop functionele omvangmetingen worden gevraagd en gebruikt door
benchmark bedrijven en tools voor het ondersteunen van functionele omvangmetingen en het
begroten van projectinspanning.
2.4.4

Een voorbeeld van functionaliteit op verschillende niveaus van granulariteit

Het voorbeeld uit het bedrijfsinformatiesysteem domein betreft een zeer bekend systeem voor het
bestellen van goederen via het internet, genaamd Everest. (Het document ‘Advanced & Related
Topics’ bevat een voorbeeld in het real-time software domein).
De beschrijving hieronder is gesimplificeerd met als doel het concept van verschillende granulariteit te
laten zien. De beschrijving bevat alleen de functionaliteit zoals die voor de Everest klanten
beschikbaar is. De functionaliteit die benodigd is om de goederen daadwerkelijk bij de klant te krijgen,
zoals bijvoorbeeld functionaliteit die beschikbaar is voor de Everest medewerkers, de leveranciers van
de producten, de adverteerders, etc., is niet beschreven.
De scope van de meting is daarom gedefinieerd als ‘het deel van de Everest applicatie dat
toegankelijk is voor klanten via het internet.’ We nemen aan dat het doel van de meting is het meten
van de functionele omvang van de software die toegankelijk is voor de menselijke klanten (de
functionele gebruikers).
Op het hoogste ‘niveau 1’ van de hele applicatie zou een beschrijving van de FUR van het Everest
systeem er als volgt uit kunnen zien:
“Het Everest systeem moet het voor klanten mogelijk maken om ieder product uit de Everest
productencatalogus op te vragen, te selecteren, te bestellen, te betalen en te ontvangen. Hieronder
vallen ook de beschikbare producten van de leveranciers van Everest.”
Inzoomend op deze beschrijving op het hoogste niveau zien we dat er op het volgende ‘niveau 2’ een
viertal subsystemen bestaan, zoals beschreven in Figuur 2.4.
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Figuur 2.4 – Gedeeltelijke analyse van het Everest Bestelsysteem, waarbij vier subsystemen zichtbaar zijn

De vier subsystemen zijn:


Het Opvraging/bestelling subsysteem die het voor de klant mogelijk maakt om ieder product in de
Everest database met zijn prijs en beschikbaarheid te selecteren en ieder geselecteerd product
toe te voegen aan de winkelmand.



Het Checkout/Betaal subsysteem die het voor de klant mogelijk maakt de bestelling daadwerkelijk
te plaatsen en deze te betalen.



Het Bestelling follow-up subsysteem dat het voor de klant zichtbaar maakt waar de order zich in
het afleverproces bevindt.



Het Account onderhoudsysteem dat de gebruiker in staat stelt zijn account gegevens te beheren,
zoals zijn adres, manier van betalen, etc.

Figuur 2.4 laat meer detail zien als we twee niveaus verder inzoomen op de verschillende
subsystemen. Bij dit inzoomen is het belangrijk om op te merken dat:


we de scope van de meting niet hebben gewijzigd en



alle decompositieniveaus van het Everest systeem laten de functionaliteit zien die beschikbaar is
voor de klanten (de functionele gebruikers). De klant kan alle functionaliteit ‘zien’ van het systeem
op alle verschillende niveaus van de analyse.

Figuur 2.4 laat ook zien dat we, bij het inzoomen naar lagere niveaus van deze analyse, individuele
functionele processen vinden op niveau 3 (voor 2 opvragingen in het Bestelling follow-up subsysteem)
en op niveau 4 (voor de overige subsystemen). Dit voorbeeld laat dus zien dat als de functionaliteit
wordt geanalyseerd met een top-down methode, niet altijd kan worden aangenomen dat de
functionaliteit die op het betreffende niveau wordt getoond ook overeenkomt met dezelfde granulariteit
zoals dit concept is gedefinieerd in de COSMIC methode. (Deze definitie vereist dat de functionaliteit
op iedere granulariteit op een ‘vergelijkbaar detailniveau’ is).
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Hiernaast kan het zijn dat andere analisten het diagram op een andere manier zullen tekenen, waarbij
andere groepen functionaliteit op de verschillende niveaus zichtbaar zijn. Er bestaat geen eenduidige
9
correcte manier van het analyseren van de functionaliteit van een complex systeem.
Vanwege deze variaties, die zich in de praktijk onvermijdelijk voor zullen doen, moet een analist zeer
voorzichtig de verschillende niveaus van een analyse diagram bestuderen om de te meten
functionele processen te kunnen vinden. Als dit in de praktijk niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat de
analyse nog niet het niveau heeft bereikt waarop alle functionele processen zichtbaar zijn, dan moet
bovenstaande regel (b) worden toegepast. Om dit te verduidelijken bestuderen we nu het geval van
het ‘Onderhouden klantdetails sub-sub-subsysteem (zie figuur 2.4 hierboven), in de tak van het
Account onderhoudssysteem.
Voor een ervaren analist is het woord ‘onderhouden’ direct een reden om te denken aan een groep
van gebeurtenissen en dus ook aan een groep van functionele processen. We kunnen daarom
veronderstellen dat er zich binnen dit ‘Onderhouden Klant’ subsysteem minimaal 3 functionele
processen bevinden, te weten ‘Opvragen klantdetails’,’Update klantdetails’ en ‘Verwijderen
klantdetails’ (er moet natuurlijk ook een functioneel proces ‘Toevoegen klant’ bestaan, maar dit
gebeurt in een andere tak van het systeem, op het moment dat de klant voor de eerste keer een
bestelling plaatst. Dit functioneel proces valt daarom buiten de scope van dit voorbeeld).
Een ervaren analist zou daarom in staat moeten zijn om een omvang van dit sub-sub-systeem te
schatten door het aantal functionele processen (drie in dit geval) te vermenigvuldigen met de
gemiddelde omvang per functioneel proces. Dit gemiddelde kan worden verkregen door calibratie in
andere onderdelen van het systeem of in vergelijkbare systemen. Voorbeelden van dit calibratie
proces worden gegeven in het document ‘Advanced & Related Topics’ waarbij wordt ingegaan op
indicatief meten.
Het is duidelijk dat deze indicatieve methodes hun grenzen kennen. Als we deze methode toepassen
op de ‘niveau 1’ FUR hierboven (“Het Everest systeem moet het voor klanten mogelijk maken om
ieder product uit de Everest productencatalogus op te vragen, te selecteren, te bestellen, te betalen
en te ontvangen. Hieronder vallen ook de beschikbare producten van de leveranciers van Everest.”)
kunnen we slechts een paar functionele processen vinden. Een meer gedetailleerde analyse laat zien
dat het aantal functionele processen in dit complexe systeem in werkelijkheid veel groter is. Dit is ook
de reden waarom de functionele omvang normaal gesproken groter lijkt te worden bij het verfijnen van
de requirements, zelfs zonder dat er wijzigingen in de scope zijn. De indicatieve methodes moeten
daarom met grote zorgvuldigheid worden gebruikt bij hoge granulariteit, waarbij weinig details
beschikbaar zijn.
Het document ‘Advanced & Related Topics’ geeft verschillende voorbeelden van het meten van de
omvang op verschillende granulariteit, zoals bijvoorbeeld software die zich bevindt in een
telecommunicatie architectuur. Dit voorbeeld is meer complex dan de ‘Everest’ casus, omdat de
functionele gebruikers van dat deel van de architectuur dat wordt gemeten de andere stukken
software zijn die zich binnen dezelfde architectuur bevinden. Dit voorbeeld laat dus ook zien hoe moet
worden omgegaan met verschillende decompositieniveaus van de software en met zijn functionele
gebruikers.

2.5

Afsluitende opmerkingen over de meetstrategie fase

Het zorgvuldig overwegen van de vier elementen van het meetstrategie proces alvorens te starten met
de meting zou ertoe moeten leiden dat het resultaat van de meting op de juiste manier kan worden
geïnterpreteerd. De vier elementen zijn:

9 Figuur 2.4 is misschien niet eens een voorbeeld van een ‘best practice’ , maar is een typisch voorbeeld van hoe deze
diagrammen getekend kunnen worden.

COSMIC Method Version 3.0, Measurement Manual. Copyright © 2007.
All rights reserved. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC)

32

a) Het vaststellen van het doel van de meting
b) Het definiëren van de totale scope van de software die moet worden gemeten en de scope van de
stukken software die individueel moeten worden gemeten, uitgaande van de lagen en ‘peer
componenten’ in de software architectuur.
c) Het vaststellen van de functionele gebruikers van de software die gemeten moet worden
d) Het vaststellen van de granulariteit van de software artefacten die gemeten worden en hoe deze
eventueel te schalen naar de omvang op de standaard granulariteit van een functioneel proces.
Het kan nodig zijn een aantal iteraties uit te voeren op de stappen (b), (c) en (d) als de requirements
verder worden gedetailleerd en nieuwe details het nodig maken om de definitie van de scope aan te
passen.
De meerderheid van de functionele omvangmetingen worden uitgevoerd voor een doel dat is
gerelateerd aan de inspanning die benodigd is voor de realisatie van software, zoals bijvoorbeeld het
meten van de productiviteit van het ontwikkelteam, of het begroten van softwareprojecten. In deze
situaties zou de meetstrategie redelijk eenduidig moeten zijn. Het doel en de scope zijn meestal
eenvoudig vast te stellen. De functionele gebruikers zijn de gebruikers voor wie de functionaliteit wordt
gebouwd en de granulariteit waarop de metingen benodigd zijn, ligt op het niveau waarop functionele
gebruikers individuele gebeurtenissen identificeren.
Niet alle metingen volgen echter dit standaard patroon, dus voor iedere meting moet worden
nagedacht over de meetstrategie.
Het is belangrijk om op te merken dat deze elementen van de meetstrategie niet alleen verbonden zijn
met de COSMIC methode, maar ook bruikbaar zouden moeten zijn voor alle FSM methodes. Andere
FSM methodes gebruiken andere termen, zoals bijvoorbeeld ‘elementaire functie’ of
‘gebruikerstransactie’ in plaats van functioneel proces, maar dit zijn in essentie dezelfde concepten.
Het is alleen de bredere toepasbaarheid en de flexibiliteit van de COSMIC methode die ertoe leiden
dat deze elementen voorzichtiger bekeken moeten worden dan bij andere FSM methodes.
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3
DE VERTAALSLAG
Dit hoofdstuk geeft de regels en methode voor de vertaalslag. De algemene methode voor het
vertalen van de software naar het COSMIC generieke Software Model is samengevat in figuur 3.0.

Figuur 3.0 – Algemene methode voor de COSMIC vertaalslag

Elke stap in deze methode is het onderwerp van een specifieke paragraaf (die in de titelbalk van de
stap in figuur 3.0 wordt aangegeven). In iedere stap worden de definities en de regels gegeven,
samen met een aantal begeleidende uitgangspunten en voorbeelden.
De algemene methode die in Figuur 3.0 wordt geschetst, is ontworpen om op een breed scala van
softwareartefacten van toepassing te zijn. Een meer systematische en gedetailleerde procedure zou
nauwkeurige vertaalregels opleveren voor een grotere verzameling van specifieke artefacten, waarbij
het niveau van ambiguïteit verminderd zou worden bij het ontwikkelen van het COSMIC Generieke
Software Model. Deze procedure zou per definitie erg afhankelijk zijn van de aard van de artefacten,
die op hun beurt afhangen van de in de organisatie gebruikte software engineering methodes.
Het document ‘Guideline for Sizing Business Application Software using COSMIC’ geeft richtlijnen met
betrekking de vertaling van verschillende data analyse en ontwerpmethodes die in het administratieve
domein worden gebruikt naar de concepten binnen de COSMIC methode.
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3.1

Het toepassen van het Generieke Software Model

UITGANGSPUNT – Het toepassen van het COSMIC Generieke Software Model
Het COSMIC Generieke Software Model wordt toegepast op de functionele
gebruikerseisen (FUR) voor iedere afzonderlijk stuk software waarvoor een afzonderlijke
meetscope is gedefinieerd.
Het toepassen van het COSMIC Generieke Software Model betekent het identificeren
van de verzameling van triggerende gebeurtenissen die door ieder van de functionele
gebruiker (types) wordt waargenomen, geïdentificeerd in de FUR en dan het
identificeren van de corresponderende functionele processen, objects of interest,
gegevensgroepen en data movements die veroorzaken dat ze op deze events
reageren.
De figuren 3.1.1 en 3.1.2 illustreren de toepassing van het uitgangspunt (g) met betrekking tot het
Software Context Model en de uitgangspunten van het Generieke Software Model op een stuk
administratieve software respectievelijk op een stuk real-time embedded software.
Waar de figuren 2.2.3.1 en 2.2.3.2 de fysieke view van gelaagde software architectuur laten zien,
geven figuur 3.1.1. en 3.1.2 een logische view weer met betrekking tot de relaties tussen de
verschillende concepten zoals gedefinieerd binnen de COSMIC modellen. Bij deze logische view
interacteren de functionele gebruikers met de software die gemeten wordt over een grens via Entry en
EXIT data movements. De software verplaatst data naar en van de persistente opslag via Write en
Read data movements. In deze logische view worden alle hardware en software genegeerd die nodig
zijn om de uitwisseling mogelijk te maken tussen de software die gemeten wordt, de functionele
gebruikers en persistent opslag.

Figuur 3.1.1 – Administratieve applicatie met zowel mensen als een andere ‘peer’ applicatie als de
functionele gebruikers (logische view).
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Figuur 3.1.2. – Real-time embedded software applicatie met diverse hardware apparaten als de
functionele gebruikers (logische view)

3.2

Het identificeren van functionele processen

Deze stap betreft het identificeren van de verzameling van functionele processen van de software,
waarvan de omvang gemeten wordt, op basis van de FUR.
3.2.1

Definities
DEFINITIE – Functioneel proces
Een functioneel proces is een elementair onderdeel van een verzameling FUR,
bestaande uit een unieke samenhangende en onafhankelijk uitvoerbare verzameling
data movements. Het wordt getriggerd door een data movement (een Entry) van een
functionele gebruiker die de software informeert dat de functionele gebruiker een
triggering event heeft geïdentificeerd. Het is afgerond wanneer alles is uitgevoerd wat
gedaan moet worden als reactie op het triggering event.
Opmerking: Naast het informeren van de software dat een event is opgetreden, kan de
Entry die door dit event teweeggebracht wordt ook gegevens bevatten van een object of
interest behorende bij het event.

DEFINITIE – Triggering event
Een gebeurtenis die ervoor zorgt dat een functionele gebruiker van een stuk software
één of meer functionele processen initieert. Iedere gebeurtenis in een verzameling
van Functional User Requirements die ervoor zorgt dat een functionele gebruiker een
functioneel proces start:


dat niet verder kan worden opgedeeld in een verzameling van FUR EN



dat wel of niet heeft plaats gevonden.

Opmerking: Klok en tijdsgebeurtenissen kunnen triggering events zijn.
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De relatie tussen een triggering event, de functionele gebruiker en de Entry data movement die een
functioneel proces initieert wordt in Figuur 3.2.1 weergegeven. De interpretatie van dit diagram is: een
event wordt waargenomen door een functionele gebruiker en een functionele gebruiker triggert een
functioneel proces.

Figuur 3.2.1 Relatie tussen een triggering event, functionele gebruiker en functioneel proces.

De triggering Entry is normaal gesproken een bericht dat de software informeert dat de functionele
gebruiker een triggering event heeft geïdentificeerd. De triggering Entry bevat ook vaak data over het
object of interest geassocieerd met het event. Nadat de triggering Entry is ontvangen, is misschien
een functioneel proces nodig om andere Entries, die andere objecten of interest beschrijven te
ontvangen of te bewerken.
Als een functionele gebruiker onjuiste gegevens verstuurt, omdat bijvoorbeeld een sensor niet goed
werkt, of omdat een door een medewerker ingevoerde order fouten bevat, is het meestal de taak van
het functionele proces om vast te stellen of het event werkelijk heeft plaatsgevonden en/of de
ingevoerde gegevens valide zijn en hoe te reageren.
3.2.2

De aanpak bij het identificeren van functionele processen

De aanpak om functionele processen te identificeren hangt af van de beschikbare software artefacten,
wat weer afhangt van het moment in de software levenscyclus waarop de meting nodig is. en van de
gebruikte software ontwikkelmethode. Omdat dit laatste enorm kan verschillen, zelfs binnen hetzelfde
software domein, valt het buiten de scope van dit handboek om één of meer algemene processen te
geven voor het identificeren van functionele processen.
Paragraaf 4.4 van de 'Guideline for sizing business application software using COSMIC’ geeft meer
regels en voorbeelden van hoe de functionele processen zijn te identificeren en te onderkennen
binnen het administratieve software domein.
Het belangrijkste algemene advies is dat het bijna altijd nuttig is om de aparte events waarop de
software moet reageren in de wereld van de functionele gebruikers te identificeren, omdat elk van
deze events meestal leidt tot één (maar soms ook wel tot meer dan één) functioneel proces. Events
kunnen geïdentificeerd worden met behulp van ‘state diagrams’ en in ‘entity life-cycle diagrams’,
omdat iedere overgang waarmee de software te maken heeft, correspondeert met een event.
Gebruik de volgende richtlijnen om te controleren of de functionele processen juist zijn geïdentificeerd.
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REGELS – Functioneel process
a) Een functioneel proces moet zijn afgeleid van ten minste één onderkende FUR
binnen de afgesproken scope.
b) Een functioneel proces (-type) moet worden uitgevoerd als een onderkend
triggering event (-type) zich voordoet.
c) Eén specifiek event (-type) kan één of meerdere functionele processen (-types)
triggeren die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Een specifiek functioneel proces (type) kan getriggerd worden door meer dan één event (-type).
d) Een functioneel proces moet uit tenminste twee data movements bestaan, een
Entry en een Exit of een Write.
e) Een functioneel proces behoort in zijn geheel tot één, en maximaal tot één, laag.

f)

Binnen de context van real-time software kan een functioneel proces eindigen
wanneer het in een door zichzelf veroorzaakte wachttoestand belandt. Bijvoorbeeld
het functionele proces heeft alles wat het moest doen gedaan als reactie op het
triggering event en wacht tot het de volgende triggering event ontvangt.

g) Eén functioneel proces (-type) moet worden onderkend zelfs als de bijbehorende
FUR aangeeft dat één functioneel proces kan voorkomen met verschillende subsets
met gegevensattributen, en zelfs als deze variaties en/of verschillende input
datawaarden kunnen leiden tot verschillende verwerkingspaden door het functionele
proces.
h) Verschillende event (-types) en dus verschillende functionele proces (-types)
moeten onderscheiden worden in de volgende situaties:

3.2.3



Wanneer beslissingen resulteren in afzonderlijke events die ontkoppeld
zijn in de tijd gezien. Bijvoorbeeld het vandaag invoeren van
ordergegevens en het later bevestigen van de acceptatie van de order,
moeten als verschillende functionele processen gezien worden.



Wanneer de verantwoordelijkheden voor de activiteiten verschillend zijn
(bijvoorbeeld bij een personeelssysteem waarbij de verantwoordelijkheid
voor het onderhouden van basis personeelsgegevens gescheiden is van
de verantwoordelijkheid van het onderhouden van de salarisgegevens),
dan is er sprake van afzonderlijke functionele processen. Hetzelfde geldt
voor een geïmplementeerd software pakket waarbij de functionaliteit
beschikbaar voor de system administrator om pakket parameters te
onderhouden, gescheiden van de beschikbare functionaliteit voor de
‘gewone’ functionele gebruiker.

Voorbeelden in het administratieve software domein

Triggering events van een online administratieve applicatie gebeuren doorgaans in de echte wereld
van de menselijke functionele gebruikers van de applicatie. De menselijke gebruiker brengt de
gebeurtenis van het event naar een functioneel proces door het invoeren van de gegevens over het
event.
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Voorbeeld: bij een bedrijf wordt een order ontvangen (triggering event), met als gevolg dat een
medewerker (functionele gebruiker) de ordergegevens invoert (triggering Entry het overbrengen van
gegevens van het object of interest ‘order’), als de eerste data movement van het ‘order invoer’
functioneel proces.
Het kan voorkomen dat voor applicatie A een peer applicatie B bestaat waarnaar gegevens gestuurd
worden of waar gegevens van worden ontvangen. Applicatie B is een functionele gebruiker wanneer
applicatie B een functioneel proces triggert om gegevens te ontvangen van of te versturen naar
applicatie A.
Voorbeeld: veronderstel dat bij de ontvangst van de order in voorbeeld a) de order applicatie vereist
dat de klantgegevens naar een centrale klantregistratie applicatie worden gezonden. De order
applicatie is nu de functionele gebruiker van de centrale applicatie geworden. De order applicatie
neemt het event van de ontvangst van de klantgegevens waar en triggert een functioneel proces in de
centrale klantregistratie om deze gegevens op te slaan. Dit gebeurt, door het versturen van de
gegevens over het object of interest ‘klant’ naar de centrale applicatie als een triggering Entry.
Er is geen verschil in uitgangspunten bij de analyse van een functioneel proces of het nu online of in
de batch wordt verwerkt. De uitgestelde verwerking is een technische implementatie beslissing, en de
verwerking is pas afgerond als de uitgestelde verwerking gereed is. Een batch stream bestaat uit één
of meerdere functionele proces (-typen), die ieder afzonderlijk van het begin tot het einde
geanalyseerd moeten worden, onafhankelijk van ieder ander functioneel proces in dezelfde stroom.
Ieder functioneel proces heeft zijn eigen triggering Entry welke gemeten moet worden.
Voorbeeld: veronderstel dat de orders van voorbeeld a) online worden ingevoerd, maar tijdelijk
worden bewaard voor een automatisch nachtelijk batch proces. De functionele gebruiker is nog steeds
de medewerker die de online order heeft ingevoerd; de triggering event is nog steeds de binnenkomst
van de ordergegevens. Er is één functioneel proces voor het invoeren en verwerken van de orders.
Periodieke signalen van een klok (het tikken van de klok) kan fysiek een functioneel proces triggeren.
Voorbeeld: veronderstel een FUR voor een eindejaar batch proces voor een winstrapportage voor dat
jaar en een reset van de posities voor het nieuwe jaar. Het besturingssysteem genereert een fysieke
eindejaar kloktik en deze veroorzaakt de start van een batch proces, dat bestaat uit één of meerdere
functionele processen. Deze functionele processen in het batch proces die gebruik maken van
gegevens in de stroom moeten op de normale manier geanalyseerd worden (bijvoorbeeld de input
gegevens voor een functioneel proces bevat één of meer Entries, waarvan de eerste altijd de
triggering Entry van dat proces is).
Stel echter dat er een functioneel proces is dat geen input data nodig heeft om een aantal rapporten te
maken. Fysiek heeft de functionele gebruiker de taak van het starten van het functionele proces
gedelegeerd aan het Operating System. Omdat ieder functioneel proces een triggering Entry moet
hebben, beschouwen we de eindejaar kloktik die het batch proces start deze rol in dit proces vervult.
Dit functioneel proces kan daarnaast verschillende Reads en een aantal Exits nodig hebben om de
rapportages samen te stellen. Logischerwijs verschilt de analyse van dit voorbeeld niet wanneer de
functionele gebruiker via een muisklik het samenstellen van de rapportages start in plaats van het
vervaardigen van de rapportage via een batch proces te delegeren aan het Operating System.
Eén event kan één of meerdere functionele processen starten die onafhankelijk van elkaar uitgevoerd
worden.
Voorbeeld: de eindeweek kloktik veroorzaakt de start van het maken van rapportages en het proces
om de tijdlimieten in een workflow system te reviewen.
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Eén functioneel proces kan getriggerd worden door meer dan één type triggering event.
Voorbeeld: bij een banksysteem kan het aanmaken van een rekeningafschrift worden getriggerd door
een einde-maand batch maar ook door een specifiek klant verzoek.
Voor andere voorbeelden met betrekking tot het onderscheiden van triggering events en functionele
processen wordt verwezen naar de ‘Guideline for Sizing Business Application Software using
COSMIC’, paragraaf 4.6.3.
3.2.4

Voorbeelden in het real-time domein

Een triggering event wordt meestal door een sensor ontdekt.
Voorbeeld 1: wanneer de temperatuur een bepaalde waarde bereikt (triggering event), wordt een
sensor (functionele gebruiker) getriggerd om een signaal uit te zenden (triggering Entry data
movement) om een waarschuwingslampje aan te laten gaan (functioneel proces).
Voorbeeld 2: een militair vliegtuig heeft een sensor die het event ‘naderende raket’ detecteert. De
sensor is een functionele gebruiker van de embedded software die moet reageren op de aanval. Bij
deze software doet zich alleen een event voor wanneer de sensor iets waarneemt, en het is de sensor
(de functionele gebruiker) die de software triggert door een boodschap (triggering Entry) te sturen met
de boodschap: ‘sensor 2 heeft een raket gedetecteerd’, samen met een gegevenstroom met
gegevens over hoe snel de raket nadert en de coördinaten ervan. De raket is het object of interest.
.
Periodieke signalen van een klok (het tikken van de klok) kunnen een functioneel proces triggeren.
Voorbeeld: Bij sommige real-time proces control software veroorzaakt een ‘tik’ (triggering event) van
de klok (functionele gebruiker) dat de klok een signaal, een one-bit boodschap, stuurt (triggering
Entry) dat het functioneel proces vertelt de normale controle cyclus te herhalen. Het functionele
proces leest dan verschillende sensoren, ontvangt gegevens over objects of interest en onderneemt
actie als dat nodig is. Naast de kloktik zijn er geen andere gegevens bij betrokken.
Eén event kan één of meerdere functionele processen starten die onafhankelijk en gelijktijdig
uitgevoerd worden.
Voorbeeld: Een noodtoestand ontdekt in een kerncentrale kan verschillende onafhankelijke processen
in verschillende delen van de centrale starten zoals de controle staven laten zakken, het starten van
de nood koeling, het sluiten van ventielen, het geven van geluidsignalen om de operators te
waarschuwen etc.
Eén functioneel proces kan door meer dan één type triggering event getriggerd worden.
Voorbeeld: het intrekken van de vliegtuigwielen kan ofwel gestart worden door een ‘weight-off-ground’
detector of door een commando van de piloot

3.2.5

Meer over afzonderlijke processen

Software maakt onderscheid tussen events en voert de corresponderende functionele processen
alleen uit op basis van de FUR. Bij het meten van software is het soms moeilijk te bepalen wat de
afzonderlijke events zijn die de software moet herkennen. Dit is zeker het geval wanneer de
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oorspronkelijke FUR niet meer beschikbaar zijn en waar de ontwikkelaar uit economische
overwegingen verschillende requirements gecombineerd heeft. Bij de analyse helpt het door te kijken
naar de organisatie van de data input of door te kijken naar de menu’s van de geïnstalleerde software
om onderscheid te maken tussen de verschillende events en de daarbij behorende functionele
processen.
Voorbeeld 1: Wanneer er een FUR is voor kinderbijslag voor een volgend kind en ook voor
arbeidstoeslag voor degenen met een laag inkomen dan zijn dat requirements voor de software om op
beide events, die in de wereld van de menselijke gebruikers gescheiden zijn, te reageren. Er moeten
dus 2 functionele processen zijn, zelfs als er één belastingformulier gebruikt wordt die beide gevallen
omvat.
Voorbeeld 2: Als het inkomen voor de ene persoon de bovengrens van een bepaalde limiet
overschrijdt en voor een andere persoon is dat niet het geval, dan leidt dit verschil niet tot twee
afzonderlijke functionele processen. Het betreft dan twee afzonderlijke condities binnen een enkel
functioneel proces.
Voorbeeld 3: Als een voorkomen van een specifieke event een Entry triggert van een gegevensgroep
die de gegevensattributen A, B en C bevat en de FUR staat toe dat een ander voorkomen van
hetzelfde event een Entry triggert van een gegevensgroep die alleen waarde bevat voor de attributen
A en B, dan leidt dat niet tot het identificeren van twee functionele processen (-types). Alleen één
Entry en een functioneel proces (-type) worden geïdentificeerd, verplaatst en gemanipuleerd.
Eenmaal geïdentificeerd kan elk functioneel proces worden vastgelegd op een afzonderlijke regel,
onder de desbetreffende laag of peer component, in de Generieke Software Model matrix (appendix
A), met het corresponderende label.
3.3
3.3.1

Het identificeren van objects of interest en gegevensgroepen
Definities en uitgangspunten

Deze stap bestaat uit het identificeren van gegevensgroepen die worden gebruikt binnen de te meten
software. Om gegevensgroepen te identificeren, specifiek in het administratieve software domein, is
het handig om de objects of interest met de mogelijk attributen te identificeren. Gegevensgroepen
worden verplaatst door ‘data movements’ die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.
DEFINITIE – Object of interest
Ieder ‘ding’ dat is geïdentificeerd vanuit het gezichtspunt van de Functional User
Requirements. Het kan een fysiek ding zijn, maar ook een (deel van een) conceptueel
object in de wereld van de functionele gebruiker, waarover de software gegevens moet
verwerken en/of moet opslaan.
Opmerking: In de COSMIC methode wordt de term ‘object of interest’ gebruikt om
verwarring te voorkomen met termen die in specifieke software ontwikkelmethodieken
worden gebruikt. De term refereert niet aan objecten zoals die worden gebruikt in object
georiënteerde methoden.

DEFINITIE - Gegevensgroep
Een onderscheiden, niet lege, niet geordende en niet-redundante verzameling van
gegevensattribuut typen, waarbij ieder inbegrepen gegevensattribuut type een
complementair aspect beschrijft van hetzelfde ‘object of interest’.
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DEFINITIE – Persistente opslag
Opslag die het voor een functioneel proces mogelijk maakt om:
-

gegevens op te slaan zodat deze na het eindigen van het functioneel proces
nog toegankelijk zijn voor andere functionele processen en/of

-

gegevensgroepen op te halen die persistent gemaakt zijn met een ander
functioneel proces of met een eerder voorkomen van hetzelfde functioneel
proces

Opmerking: Omdat persistente opslag zich aan de software kant van de grens bevindt,
wordt het niet gezien als gebruiker van de te meten software.

Eenmaal geïdentificeerd moet iedere kandidaat gegevensgroep voldoen aan de volgende
uitgangspunten:

UITGANGSPUNTEN – Gegevensgroep
a) Iedere onderkende gegevensgroep moet uniek zijn en onderscheidt zich door een
unieke verzameling van gegevensattributen.
b) Elke gegevensgroep moet direct gerelateerd zijn aan één object of interest in de
FUR van de software.
c) Een gegevensgroep moet worden gebruikt binnen het computersysteem waarop de
software draait.

Eenmaal geïdentificeerd kan elke gegevensgroep worden vastgelegd in een afzonderlijke kolom in de
Generieke Software Model matrix (appendix A) met het corresponderende label.
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3.3.2

Over het gebruik van een gegevensgroep

In de praktijk kunnen gegevensgroepen meerdere vormen aannemen:
a) Als een fysieke recordstructuur op een apparaat voorpersistente opslag (bestand, database tabel,
ROM geheugen, etc.).
b) Als een fysieke structuur binnen het tijdelijk geheugen van de computer.
c) Als een geclusterde presentatie van functioneel gerelateerde gegevensattributen op een I/O
apparaat (scherm, geprint overzicht, control panel display, etc).
d) Als een overdrachtsbericht tussen een apparaat en een computer, of over een netwerk, etc.

3.3.3

Over de identificatie van objects of interest en gegevensgroepen

De definitie en uitgangspunten van een Object of interest en van een gegevensgroep zijn opzettelijk
breed gehouden om de toepasbaarheid zo breed mogelijk te maken. Dit kan de toepassing van de
definities en uitgangspunten bij het meten van een specifiek stuk software bemoeilijken. Daarom
worden de volgende voorbeelden gegeven ter ondersteuning bij het in specifieke gevallen toepassen
van de uitgangspunten.
Bij het analyseren van een groep gegevensattributen die door een functioneel proces in of uit worden
gevoerd of door een functioneel proces persistent worden opgeslagen of opgehaald, is het van
essentieel belang te beslissen of de attributen betrekking hebben op één ‘object of interest’. Dit omdat
dit het aantal afzonderlijke ‘gegevensgroepen’ bepaalt . Als ingevoerde gegevensattributen
bijvoorbeeld attributen zijn die bij drie verschillende objects of interest behoren, dan moet men drie
aparte ‘Entry’ data movements identificeren.

CASE 1. Administratieve software domein


In het domein van administratieve software kan een ‘object of interest’ bijvoorbeeld zijn:
‘Werknemer’ (fysiek) of ‘Order’ (conceptueel), ervan uitgaande dat het vereist is dat de software
gegevens over werknemers en over orders moet opslaan of verwerken. Uit de FUR van orders
met meerdere regels volgt gewoonlijk dat er twee objects of interest worden geïdentificeerd:
‘order’ en ‘orderregel’. De corresponderende gegevensgroepen kunnen ‘order gegevens’ en ‘order
regel gegevens’ genoemd worden.



Gegevensgroepen worden samengesteld als er een ad hoc raadpleging is van gegevens over een
bepaald ‘ding’ die niet persistent zijn opgeslagen, maar die wel kunnen worden afgeleid van de
persistent opgeslagen gegevens. De Entry data movement van een ad hoc raadpleging (de
selectieparameters voor de gewenste gegevens) en de Exit data movement (de gevraagde
attributen) verplaatsen beide gegevensgroepen over het betreffende ‘ding’. Dit zijn kortstondig
bestaande gegevensgroepen die niet het einde van het functionele proces ‘overleven’. Dit zijn wel
valide gegevensgroepen omdat ze de grens tussen de software en de gebruiker(s) overschrijden.
Voorbeeld: Gegeven een ad hoc raadpleging van een personeelsdatabase om een overzicht
van de namen van al de werknemers boven de 35 jaar te verkrijgen. De Entry bevat een
gegevensgroep met de selectie parameters. De Exit bevat een gegevensgroep met het attribuut
‘naam’. Het object of interest (of ‘ding’) is ‘alle werknemers boven de 35’. Het is belangrijk bij het
vastleggen van het functionele proces om de vluchtige gegevensgroepen duidelijk te benoemen
in relatie tot zijn object of interest, in plaats van ze te relateren aan het object of interest op basis
waarvan het resultaat van de ad hoc raadpleging is gebaseerd.
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Voor een uitgebreide discussie over methoden voor het analyseren van gegevens om de objects of
interest en de aparte gegevensgroepen te onderscheiden wordt verwezen naar ‘Guideline for Sizing
Business Application Software using COSMIC’.
CASE 2. Real-time software domein
De praktijk van het meten van real-time software heeft uitgewezen dat gegevensgroepen bij dit type
software vaak als volgt naar voren komen:


Data movements, die Entries zijn van fysieke apparaten, bevatten meestal gegevens over de
toestand van één object of interest (bijvoorbeeld of de klep open of dicht is). Ook kunnen ze een
tijd aangeven waarop gegevens in het korte termijn geheugen valide of niet valide zijn. Verder
kunnen data movements gegevens verplaatsen over een kritieke gebeurtenis die zich heeft
voorgedaan. Ook een Exit data movement die een waarschuwingslamp aan of uitschakelt, brengt
data over één object of interest over.



Een messageswitch kan een bericht (gegevensgroep) ontvangen als een Entry en het vervolgens
ongewijzigd doorgeven als een Exit zoals binnen de FUR van het specifieke stuk software
beschreven. De attributen van dat bericht kunnen bijvoorbeeld zijn: ‘zender, ontvanger, routecode
en inhoud van het bericht’, het object of interest van het bericht is ‘Bericht’.



Een algemene gegevensstructuur, die de objects of interest (in de FUR genoemd)
vertegenwoordigt én die onderhouden kan worden door functionele processen én die toegankelijk
is voor de meeste functionele processen in de software die gemeten wordt.



Een gegevensstructuur die grafieken en tabellen vertegenwoordigt zoals in de FUR beschreven,
en die in het permanente geheugen (ROM bijvoorbeeld) opgeslagen is en die toegankelijk is voor
de meeste functionele processen binnen de gemeten software.



Bestanden, meestal aangeduid als ‘platte bestanden’, die objects of interest vertegenwoordigen
die beschreven zijn in de FUR en die opgeslagen worden op een apparaat voor persistente opslag

3.3.4

Gegevens of gegevensgroepen die geen kandidaat zijn voor data movements

Gegevens die op input of output schermen of rapporten voorkomen en die niet gerelateerd zijn aan
een object of interest voor een functionele gebruiker, mogen niet worden geïdentificeerd als
gegevensgroep. Het verplaatsen van deze gegevens wordt daarom niet gezien als een data
movement en mag daarom niet worden geteld.
Voorbeelden zijn:


Algemene applicatiegegevens zoals kop- en voetteksten (bedrijfsnaam, applicatienaam,
systeemdatum, etc.) die op alle schermen verschijnen.



‘Control commands’ (een concept dat alleen in het domein van de bedrijfsapplicatie wordt
gedefinieerd) die de functionele gebruiker in staat stellen de software te besturen in plaats van
gegevens te verplaatsen, zoals bijvoorbeeld PageUp/PageDown toetsen, het aanklikken van ‘OK’
om een foutboodschap te bevestigen, etc. – zie paragraaf 4.1.10.

Het COSMIC generieke software model veronderstelt dat alle gegevensverwerking binnen een
functioneel proces geassocieerd zijn met één van de vier data movement types – zie paragraaf 4.1.6.
Daarom mag een gegevensverwerking binnen een functioneel proces niet geïdentificeerd worden als
kandidaat voor een data movement als toevoeging op de overige Entries, Exits, Reads en Writes.
(Voorbeelden van gegevensverwerking en data movements kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden
als data movements, zie paragraaf 4.1.4 uitgangspunt c) voor een Read en paragraaf 4.1.5
uitgangspunt d) voor een Write).
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3.3.5

De functionele gebruiker als object of interest

Bij veel eenvoudige real-time software cases zoals bij de eerste bullet van case 2 in paragraaf 3.3.3
beschreven, is het fysieke apparaat – een functionele gebruiker - niet te onderscheiden van het object
of interest van de data movement die het genereert of ontvangt. In zulke gevallen voegt het weinig toe
een object of interest te documenteren alsof het iets is los van de functionele gebruiker. De essentie is
deze concepten te gebruiken om zo de afzonderlijke gegevensgroepen te onderscheiden en op basis
daarvan de afzonderlijke data movements.
Voorbeeld: Stel je voor dat een temperatuur sensor ‘A’ uitgevraagd wordt door een functioneel proces
en dat deze sensor de actuele temperatuur naar het proces stuurt. De functionele gebruiker is sensor
‘A’; het Entry bericht zou ‘de actuele temperatuur van A’ genoemd kunnen worden; het object of
interest van dit bericht wordt beschouwd als ‘sensor A’. Theoretisch is het object of interest niet
‘sensor A’, maar ‘het materiaal of het object waarvan de temperatuur door sensor A wordt gemeten’.
Maar in de praktijk voegt het weinig toe om deze subtiele verschillen vast te leggen en het loont de
moeite niet om de objects of interest in dit soort gevallen vast te stellen.
3.4

Het identificeren van de gegevensattributen (optioneel)

Deze paragraaf beschrijft de identificatie van de gegevensattributen binnen de onderkende
gegevensgroepen. In deze versie van de meetmethode is het niet verplicht om de gegevensattributen
te identificeren, maar het kan wel nuttig zijn deze te identificeren bij het vaststellen van de
gegevensgroepen en de objects of interest. Gegevensattributen kunnen ook worden geïdentificeerd
als een sub-meeteenheid voor de omvangsmeting nodig is, zoals wordt voorgesteld in paragraaf 4.5
‘Het uitbreiden van de COSMIC meetmethode’.
3.4.1.

Definitie
DEFINITIE - Gegevensattribuut
Een gegevensattribuut is het kleinste pakketje informatie binnen een geïdentificeerd
gegevensgroep type, dat nog betekenis heeft vanuit het gezichtspunt van de FUR van
de software.

Voorbeeld 1: gegevensattributen in de context van administratieve software domein
 Data elementen vastgelegd in de data dictionary.


Gegevensattributen die voorkomen in een conceptueel of logisch datamodel.

Voorbeeld 2: gegevensattributen in de context van real-time software
 Gegevensattributen van een signaal, ontvangen van een sensor.


Gegevensattributen van een overdrachtsbericht.

3.4.2

Over de koppeling van gegevensattributen en gegevensgroepen

Theoretisch hoeft een gegevensgroep alleen maar één gegevensattribuut te bevatten als dit vanuit het
perspectief van de FUR voldoende is om het object of interest te beschrijven. In de praktijk komt dit
eigenlijk alleen voor bij real-time systemen (bijvoorbeeld een Entry die de tik van de real-time klok
overbrengt); bij administratieve software komt dit bijna niet voor.
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4
DE MEETFASE
Dit hoofdstuk beschrijft de regels en aanpak voor de meetfase van het COSMIC meetproces. De
algemene aanpak voor het meten van een stuk software en zijn FUR die zijn uitgedrukt in termen van
het COSMIC generieke softwaremodel, is samengevat in de onderstaande figuur.

Figuur 4.0 – Algemene aanpak voor de COSMIC meetfase

Iedere stap in deze aanpak is het onderwerp van een specifieke paragraaf van dit hoofdstuk waarin de
toe te passen definities en uitgangspunten worden beschreven, samen met enige regels en
voorbeelden.
4.1

Het identificeren van data movements

Deze stap bestaat uit het identificeren van de data movements (Entry, Exit, Read en Write) van ieder
functioneel proces.
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4.1.1

Definitie van de data movement typen
DEFINITIE – Data Movement
Een Base Functional Component dat een enkel gegevensgroeptype verplaatst.
Opmerking 1. Er zijn vier sub-typen data movement typen: Entry, Exit, Read en Write (typen).
Opmerking 2. Voor meetdoeleinden wordt ieder data movement subtype geacht ook
enige bijbehorende gegevensverwerking te bevatten – zie paragraaf 4.1.6 voor details.
Opmerking 3. Om precies te zijn, gaat het om een voorkomen van een data movement
(en niet een data movement type) dat de voorkomens (en niet de typen) van de
gegevensgroep daadwerkelijk verplaatst. Deze opmerking is ook van toepassing op de
definities van Entry, Exit, Read en Write.

DEFINITIE – Entry (E)
Een Entry (E) is een data movement type die een gegevensgroep verplaatst vanuit
een functionele gebruiker over de grens naar het functionele proces waar het
benodigd is.
Opmerking: Een Entry type bevat een
gegevensverwerking (zie paragraaf 4.1.6).
DEFINITIE – Exit (X)

zekere

hoeveelheid

bijbehorende

Een data movement dat een gegevensgroep verplaatst vanuit een functioneel proces
over de grens naar een functionele gebruiker die het nodig heeft.
Opmerking. Een Exit type bevat een
gegevensverwerking (zie paragraaf 4.1.6).
DEFINITIE – Read (R)

zekere

hoeveelheid

bijbehorende

Een data movement die een gegevensgroep verplaatst vanuit persistente opslag naar
het functioneel proces dat het nodig heeft.
Opmerking. Een Read type wordt verondersteld een zekere hoeveelheid betrokken
gegevensverwerking te bevatten (zie paragraaf 4.1.6).
DEFINITIE – Write (W)
Een data movement die een gegevensgroep verplaatst vanuit een functioneel proces
naar persistente opslag.
Opmerking. Een Write wordt geacht ook enige bijbehorende gegevensverwerking te
bevatten (zie paragraaf 4.1.6).

Figuur 4.1.1 hieronder illustreert de algemene relatie tussen de vier typen data movement, het
functioneel proces waartoe zij behoren en de grens van de te meten software.
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Figuur 4.1.1 – De vier typen data movement en hun relatie met het
functionele proces en de gegevensgroepen

4.1.2

Het identificeren van Entries (E)

Eenmaal geïdentificeerd moet een kandidaat Entry data movement voldoen aan de onderstaande
uitgangspunten:

UITGANGSPUNTEN – Entry (E)
a) Een Entry verplaatst één enkele gegevensgroep die één enkel object of interest
beschrijft vanuit een functionele gebruiker, over de grens, naar het functionele
proces waar de Entry deel van uitmaakt. Als de invoer naar een functioneel proces
uit meer dan één gegevensgroep bestaat, identificeer dan één Entry voor iedere
unieke gegevensgroep in de invoer. (zie ook paragraaf 4.1.7 over de uniciteit van
data movements).
b) Een Entry voert geen gegevens vanuit de software uit over de grens. Ook leest of
schrijft een Entry geen gegevens.
c) Een Entry data movement bevat elke vorm van ‘request to enter’ functionaliteit,
behalve wanneer de functionele gebruiker expliciet verteld moet worden wat voor
gegevens er nodig zijn. In dat geval is er een Exit/Entry paar nodig om de
gegevensgroep te verkrijgen. (zie verder paragraaf 4.1.9)

De volgende regels helpen om de status van een kandidaat Entry data movement te bevestigen:
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REGELS – Entry (E)
a) Een triggering Entry kan uit slechts één gegevensattribuut bestaan dat de software
simpelweg informeert dat 'gebeurtenis (‘event’) Y heeft plaatsgevonden'. Veelal,
zeker in bedrijfsinformatiesystemen, heeft de gegevensgroep van een triggering
Entry meerdere gegevensattributen die de software vertellen dat 'event Y’heeft
plaatsgevonden en hier zijn de gegevens over dit specifieke event'.
b) Kloktikken die een ‘triggering event’ zijn, zijn altijd extern ten opzichte van de
software die gemeten wordt. Daarom is bijvoorbeeld een event dat iedere 3
seconden plaatsvindt verbonden aan een Entry die één gegevensgroep met één
gegevensattribuut verplaatst. Merk op dat het geen verschil maakt of een ‘triggering
event’ periodiek gegenereerd wordt door hardware of door een ander stuk software
dat buiten de grens van de te meten software ligt.
c) Tenzij er een specifiek functioneel proces voor nodig is, wordt het bepalen van de
tijd op basis van de systeemklok niet als een Entry gezien.
d) Als een voorkomen van een specifiek event de Entry triggert van een
gegevensgroep die uit maximaal ‘n’ gegevensgroepen van een bepaald object of
interest bestaat, en een ander voorkomen van het zelfde event een Entry triggert
van een gegevensgroep met alleen waarden van een subset van de ‘n’ attributen
van het object of interest, dan wordt slechts één Entry geïdentificeerd die alle ‘n’
gegevensattributen bevat.

Een voorbeeld om regel c) te illustreren: als een functioneel proces een ‘time stamp’ wegschrijft, wordt
er geen Entry geïdentificeerd om de waarde van de systeemklok te verkrijgen.
Eenmaal geïdentificeerd, kan iedere Entry data movement worden vastgelegd door in de
corresponderende cel van de Generieke Software Model matrix (appendix A) een ‘E’ vast te leggen.

4.1.3

Het identificeren van Exits (X)

Eenmaal geïdentificeerd moet een kandidaat Exit data movement voldoen aan de onderstaande
uitgangspunten:
UITGANGSPUNTEN – Exit (X)
a) Een Exit verplaatst gegevensattributen die behoren tot slechts één gegevensgroep, dat wil zeggen gegevens over één enkel object of interest. Indien gegevens
die betrekking hebben op meer dan één gegevensgroep verplaatst worden over de
grens, identificeer dan één Exit voor iedere unieke gegevensgroep in de uitvoer
(Zie ook paragraaf 4.1.7 over de uniciteit van data movements).
b)

Een Exit voert geen gegevens in de software in. Ook leest of schrijft een Entry geen
gegevens.

De volgende regels kunnen nuttig zijn om de status te bevestigen van een kandidaat Exit data
movement:
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REGEL – Exit (X)
a) Alle berichten die gegenereerd worden zonder gebruikersgegevens (bijvoorbeeld
foutmeldingen) worden beschouwd als waarden van één attribuut van één object of
interest. Daarom wordt er één enkele Exit geïdentificeerd voor al dit soort berichten
binnen ieder functioneel proces.
b)

Als een Exit van een functioneel proces een gegevensgroep verplaatst die bestaat
uit maximaal ‘n’ gegevensattributen van een bepaald object of interest en de FUR
staat het toe dat het functioneel proces ook een voorkomen kan hebben van een
Exit die een gegevensgroep verplaatst die alleen een subset van de ‘n’ attributen
van het object of interest bevat, dan wordt één Exit geïdentificeerd die alle ‘n’
gegevensattributen bevat.

Voorbeeld 1: In een mens/machine dialoog zijn “opmaakfout”, “klant niet gevonden”, “kredietlimiet
overschreden” voorbeelden van foutberichten die tijdens de validatie van ingevoerde gegevens op
kunnen treden. Al dit soort foutberichten dienen te worden gezien als voorkomens van één Exit in
ieder functioneel proces waarin zulke foutberichten voor kunnen komen (die ’Foutmeldingen’ zou
kunnen heten.
Voorbeeld 2: Foutberichten die aan menselijke gebruikers worden getoond, maar die niet door de
applicatiesoftware gegenereerd worden, dienen genegeerd te worden bij het meten van de applicatie.
Een voorbeeld van een dergelijk bericht is “printer X reageert niet” dat door het operating systeem
wordt doorgegeven.
Voorbeeld 3: In een mens/machine dialoog kan een foutbericht worden weergegeven dat functionele
gebruikersgegevens bevat. Dit dient te worden geteld als een Exit in het functioneel proces waarin het
optreedt. Een voorbeeld van een dergelijk foutbericht zou kunnen zijn: “Waarschuwing: het bedrag dat
u wilt opnemen overschrijdt uw opnamelimiet met € 100” (waarin € 100 een berekende variabele is). In
dit voorbeeld bevat de Exit een gegevensgroep over de bankrekening van de klant.
Voorbeeld 4: In een real-time systeem gaat een functioneel proces periodiek na of alle hardware
apparaten nog correct functioneren en kan een bericht geven dat aangeeft dat “Sensor X niet
functioneert” waarbij X een variabele is. Dit bericht dient te worden geïdentificeerd als één Exit binnen
dat functionele proces (onafhankelijk van de waarde van “X”).
Voorbeeld 5: Beschouw de functionele processen A en B. “A” kan 2 verschillende
bevestigingsberichten en 5 foutberichten aan zijn functionele gebruikers geven en “B” kan 8
foutberichten aan zijn functionele gebruikers geven. In dit voorbeeld wordt binnen functioneel proces
“A” één Exit geïdentificeerd (die 5+2=7 berichten afhandelt) en binnen functioneel proces “B” wordt
één afzonderlijk Exit geïdentificeerd (die 8 berichten afhandelt).
Eenmaal geïdentificeerd, kan iedere Exit data movement worden vastgelegd door in de
corresponderende cel in de matrix van het Generieke Software Model (appendix A) een 'X' in te vullen.

4.1.4

Het identificeren van Reads (R)

Eenmaal geïdentificeerd moet een kandidaat Read data movement voldoen aan de onderstaande
uitgangspunten:
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UITGANGSPUNTEN – Read (R)
a) Een Read verplaatst gegevensattributen die behoren tot slechts één gegevensgroep (dat wil zeggen gegevens over één enkel object of interest) vanuit de
persistente opslag naar het functioneel proces waar de Read deel van uit maakt.
Identificeer één Read voor ieder object of interest waarvoor gegevensattributen
zijn verplaatst binnen één functioneel proces (zie ook paragraaf 4.1.7 over de
uniciteit van data movements.
b) Een Read ontvangt of verplaatst geen gegevens over de grens en legt geen
gegevens vast.
c) Tijdens een functioneel proces kan de Read (of de Write) van een gegevensgroep
slechts worden uitgevoerd op de gegevens die een object of interest voor de
gebruiker beschrijft. Constanten of variabelen die intern een rol spelen binnen het
functionele proces, of tussenresultaten van een berekening, of gegevens die
alleen het resultaat zijn van de implementatie en die worden opgeslagen door een
functioneel proces zijn geen gegevensgroepen en spelen daarom geen rol bij het
bepalen van de functionele omvang.
d) Een Read data movement omvat in elk geval ‘request to Read’ functionaliteit
(zodat er voor ‘request to Read’ functionaliteit nooit een afzonderlijk data
movement geteld wordt). Zie ook paragraaf 4.1.9.
Eenmaal geïdentificeerd, kan iedere Read data movement worden vastgelegd door in de
corresponderende cel van de Generieke Software Model matrix (appendix A) een ‘R’ vast te leggen.

4.1.5

Het identificeren van Writes (W)

Eenmaal geïdentificeerd moet een kandidaat Write data movement voldoen aan de onderstaande
uitgangspunten:
UITGANGSPUNTEN – Write (W)
a) Een Write verplaatst de gegevensattributen die behoren tot één gegevensgroep
(dat wil zeggen gegevens over één enkel object of interest) vanuit het functioneel
proces waarvan de Write deel uit maakt naar de persistente opslag. Identificeer
één Write voor ieder object of interest waaraan gerefereerd wordt binnen één
functioneel proces (zie ook paragraaf 4.1.7 over de uniciteit van data movements).
b) Een Write ontvangt of verzendt geen gegevens over de grens en leest geen
gegevens.
c) Het verwijderen van een gegevensgroep uit de persistente opslag wordt gemeten
als één enkele Write data movement.
d) Gedurende een functioneel proces is het tijdelijk opslaan van een gegevensgroep
(die niet meer bestaat als het functioneel proces is afgerond) geen Write;
voorbeelden zijn het bijwerken van interne variabelen die behoren tot het
functioneel proces of het maken en opslaan van tussenresultaten bij een
berekening.
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Eenmaal geïdentificeerd, kan iedere Write data movement worden vastgelegd door in de
corresponderende cel van de Generieke Software Model matrix (appendix A) een ‘W’ vast te leggen.
4.1.6

Over gegevensverwerking behorend bij de data movements

Subprocessen zijn, zoals is gedefinieerd in uitgangspunt (d) van het Generieke Software Model (zie
paragraaf 1.4), ofwel elementaire functionele data movements, ofwel gegevensverwerking die
plaatsvinden binnen de grens van de gemeten software. Op basis van de huidige COSMIC conventie
onderkennen we echter niet het bestaan van afzonderlijke gegevensverwerkende subprocessen.

DEFINITIE – Gegevensverwerking
Alle verwerking die de data ondergaat, anders dan het verplaatsen van de gegevens
van of naar een functioneel proces, of tussen een functioneel proces en persistente
opslag.
Het volgende uitgangspunt bepaalt hoe de COSMIC methode omgaat met gegevensverwerking.

UITGANGSPUNT – Gegevensverwerking behorend bij data movements
Alle gegevensverwerking in een functioneel proces dient te worden beschouwd als
behorende tot de vier typen data movement (E, X, R, en W). Bij conventie worden de
data movements van een functioneel proces geacht ook de gegevensverwerking te
bevatten.
De noodzaak om te definiëren welke soorten gegevensverwerking bij welke typen data movements
behoren, ontstaat alleen als wijzigingen van de software gemeten moeten worden (zie paragraaf 4.4).
Veelal zal een gewenste wijziging zowel de verplaatste attributen als de daarbij horende
gegevensverwerking raken, maar het kan alleen de gegevensverwerking raken en niet de verplaatsing
van de gegevens. Een dergelijke wijziging dient nog steeds geïdentificeerd en gemeten te kunnen
worden. Dus als er een eis is om in een functioneel proces gegevensverwerking te wijzigen, moet de
analist vast kunnen stellen bij welk data movement deze wijziging hoort.
Hieronder worden wat algemene richtlijnen gegeven om de gegevensverwerking te kunnen
identificeren bij elk van de verschillende data movements.
Entry data movement
Een Entry bevat alle gegevensverwerking voor opmaak en presentatie die door de gebruikers
gevraagd wordt samen met alle bijbehorende validatie van de ingevoerde gegevens, zolang bij deze
verwerking geen ander data movement betrokken is. Een Entry kan bijvoorbeeld alle genoemde
verwerkingen bevatten BEHALVE de Reads die mogelijk nodig zijn om ingevoerde codes te valideren
of om bijbehorende omschrijvingen op te halen.
Een Entry data movement omvat iedere functionaliteit die verzoekt om gegevens in te voeren behalve
wanneer het functioneel proces de gebruiker duidelijk moet maken welke gegevens verzonden
moeten worden (zie paragraaf 4.19 over de te verzenden gegevens en 4.1.10 voor de aanpak van een
leeg invoerscherm).
Exit data movement
Een Exit omvat alle verwerking voor gegevensopmaak en presentatie die door de gebruikers
gevraagd wordt, inclusief de verwerking die nodig is om de uitvoer te routeren naar deze gebruikers,
zolang bij deze verwerking geen ander data movement betrokken is.
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Een Exit kan bijvoorbeeld alle verwerking bevatten om gegevensattributen op te maken en klaar te
maken om te printen (inclusief voor mensen leesbare veldomschrijvingen) BEHALVE de Read(s) of
Entries die misschien nodig zijn om de waarde te verstrekken (beschrijvingen bijvoorbeeld) van enkele
van de af te drukken gegevensattributen.
Read data movement
Een Read omvat alle verwerking en/of de berekeningen die nodig zijn om de gegevens te lezen uit de
persistente opslag, zolang bij deze verwerking geen ander type data movement betrokken is. Een
Read kan bijvoorbeeld alle wiskundige berekeningen en logische verwerking bevatten om een
gegevensgroep of een aantal gegevensattributen van een gegevensgroep uit de persistente opslag op
te halen, maar niet de verwerking van deze attributen nadat de gegevensgroep is opgehaald.
Een Read omvat ook altijd iedere ‘request to Read’ functionaliteit (zie paragraaf 4.1.9).
Write data movement
Een Write omvat alle verwerking en/of berekeningen die nodig om een gegevensgroep te creëren die
weggeschreven moeten worden, zolang bij deze verwerking geen ander type data movement
betrokken is.
Een Write kan bijvoorbeeld alle wiskundige berekeningen en logische verwerking bevatten om een
gegevensgroep bij te werken BEHALVE Read(s) of Entries die mogelijk nodig zijn om de waarde van
andere gegevensattributen te verstrekken in de groep die weggeschreven of verwijderd moet worden.
4.1.7

De uniciteit van data movements en mogelijke uitzonderingen

10

Het Generieke Software Model gaat ervan uit dat binnen een functioneel proces alle gegevens die een
object of interest beschrijven, normaal gesproken binnen een enkele data movement worden
beschreven. Het model gaat er verder vanuit dat alle gegevensverwerking die betrekking heeft op één
of meerdere waarden van de gegevensattributen binnen de gegevensgroep, onderdeel uitmaakt van
de betreffende data movement.
Om deze laatste aanname te illustreren, beschouw twee voorkomens van een gegeven functioneel
proces (-type). Stel nu dat in het eerste voorkomen de waarden van een aantal attributen die worden
verplaatst leiden tot een gegevensverwerking subproces (-type) ‘A’ en dat in een ander voorkomen de
waarden leiden tot een gegevensverwerking subproces (-type) ‘B’. In dit soort omstandigheden
worden beide gegevensverwerking subprocessen (-types) ‘A’ en ‘B’ beschouwd als behorende bij
dezelfde data movement en dus wordt er slechts één data movement geïdentificeerd en geteld binnen
dat functioneel proces.
Er kunnen echter uitzonderlijke omstandigheden zijn waarin verschillende gegevensgroepen, die een
gegeven object of interest beschrijven, verplaatst moeten worden binnen een data movement van
hetzelfde type (E,R,W of X) binnen hetzelfde functionele proces. Op dezelfde wijze, maar ook
uitzonderlijk, kan een gegevensgroep worden verplaatst binnen hetzelfde gegevensgroep type (E,R,W
of X) binnen hetzelfde functionele proces, maar met verschillende bijbehorende gegevensverwerking.
De volgende regels en voorbeelden beschrijven de normale situatie, mogelijk valide uitzonderingen en
voorbeelden die valide lijken te zijn, maar dit niet zijn.

10

Deze paragraaf had in versie 2.2 van het meethandboek de naam ‘De-duplication of data movements’. De term de-duplication werd als onhandig

ervaren, vandaar dat de terminologie is aangepast.

COSMIC Method Version 3.0, Measurement Manual. Copyright © 2007.
All rights reserved. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC)

53

REGEL – De uniciteit van data movements en mogelijke uitzonderingen
a) Tenzij de FUR iets anders voorschrijven, worden alle gegevensattributen die een
enkel object of interest beschrijven en die moeten worden ingevoerd in een
functioneel proces, samen met alle bijbehorende gegevensverwerking,
geïdentificeerd en geteld als één Entry (type).
Opmerking: Een functioneel proces kan natuurlijk meerdere Entry types afhandelen,
waarbij iedere Entry een gegevensgroep verplaatst dat een ander object of interest
beschrijft.
Dezelfde equivalente regel is toepasbaar op iedere Read, Write of Exit data
movement in een ieder gegeven functioneel proces.
b) Meer dan één Entry data movement (type) die hetzelfde object of interest
beschrijven, kunnen worden geïdentificeerd als er FUR zijn voor deze verschillende
Entries. Op dezelfde wijze kunnen er meerdere Entries worden geïdentificeerd voor
het meermaals verplaatsen van dezelfde gegevensgroep binnen een bepaald
functioneel proces, als er een FUR is die dit voorschrijft. Dit soort FUR kunnen zich
voordoen als er verschillende Entries komen vanuit verschillende functionele
gebruikers die verschillende gegevensgroepen invoeren (die allen hetzelfde object
of interest beschrijven). Dezelfde equivalente regel kan worden toegepast op iedere
Read, Write of Exit data movement in een bepaald functioneel proces.
c) Herhaalde voorkomens van een data movement type (bijvoorbeeld het verplaatsen
van dezelfde gegevensgroep met dezelfde gegevensverwerking) dient niet meer
dan één keer te worden geïdentificeerd en geteld binnen één functioneel proces.
d) Als er meerdere voorkomens van een data movement type van elkaar verschillen
binnen
een
bepaald
functioneel
proces,
omdat
de
bijbehorende
gegevensverwerking van elkaar verschilt vanwege het feit dat de verschillende
waarden van de gegevensattributen ertoe leiden dat de gegevensgroep in
verschillende verwerkingspaden terechtkomt, dan wordt deze data movement toch
slechts één keer geïdentificeerd en geteld binnen dat functioneel proces.

De volgende voorbeelden illustreren de bovenstaande regels.
Voorbeeld 1 voor regel a): In ieder functioneel proces kunnen van alle Reads van gegevens die een
bepaald object of interest beschrijven, logisch worden verwacht dat alle gegevensattributen worden
gelezen die dat object of interest beschrijven. Functioneel gezien is er echter slechts één Read nodig
van een object of interest binnen een functioneel proces en dus moet er ook maar één Read worden
geïdentificeerd per object of interest per functioneel proces.
Voorbeeld 2 voor de regels a) en b): Volgend op voorbeeld 1, aangezien alle gegevens die zijn
gelezen ook persistent gemaakt moeten zijn, is het normaal gesproken het geval dat slechts één Write
wordt geïdentificeerd die een gegevensgroep verplaatst met daarin alle gegevensattributen van een
bepaald object of interest die persistent gemaakt moet worden binnen het betreffende functionele
proces. Het is echter mogelijk dat er FUR bestaan die het mogelijk maken dat twee keer dezelfde
gegevensattributen worden verplaatst naar de persistente opslag door hetzelfde functionele proces.
Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens later door verschillende functionele gebruikers in
verschillende functionele processen moeten worden gebruikt. Dit zou dan een voorbeeld zijn waar
regel b) van toepassing is en dat twee Writes van gegevens die hetzelfde object of interest
beschrijven mogen worden geïdentificeerd en geteld binnen hetzelfde functionele proces.
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Voorbeeld 3 voor regel b): Het is mogelijk dat er FUR bestaan voor een enkel functioneel proces om
twee of meerdere Exits te produceren, waarbij verschillende gegevensgroepen die hetzelfde object of
interest beschrijven, bedoeld voor verschillende typen functionele gebruikers. Bijvoorbeeld, als een
nieuwe werknemer wordt aangenomen wordt een rapport geproduceerd waarop de werknemer zijn
persoonlijke data kan ondertekenen als juist en een boodschap wordt verstuurd naar de
Beveiligingsafdeling van de organisatie om de werknemer te autoriseren om het gebouw te mogen
betreden.
Voorbeeld 4 voor regel c): Stel dat een Read nodig is in de FUR die in de praktijk neerkomt op vele
voorkomens van een ophaalactie, zoals bij het doorzoeken van een bestand. Voor het vaststellen van
de omvang wordt dan slechts één Read geïdentificeerd.
Voorbeeld 5 voor regel c): In real-time software kan men zich een functioneel proces voorstellen,
waarbij de FUR eist dat de gegevens via een bepaalde functionele gebruiker worden ingevoerd,
bijvoorbeeld door een hardware apparaat, twee keer per tijdsinterval met als doel om te meten of de
waarde is gewijzigd tijdens het functionele proces. Indien de twee entries identiek zijn in termen van
de verplaatste gegevensgroep en de bijbehorende gegevensverwerking, dan dient slechts één Entry
te worden geïdentificeerd. (Kijk in paragraaf 4.1.6 voor de types gegevensverwerking die wordt
verondersteld samen te hangen met een Entry).
Voorbeeld 6 voor regel c): Zie paragraaf 4.1.2 Regel d) voor Entries en paragraaf 4.1.3 Regel b) voor
Exits
Voorbeeld 7 voor regel d): Stel dat er een functioneel proces nodig is dat voorziet in verschillende
gegevensverwerking afhankelijk van de waarden van de gegevensattributen van een Entry. Voor het
vaststellen van de omvang wordt dan slechts één Entry geïdentificeerd.
Voorbeeld 8: Stel dat een Read van een gegevensgroep nodig is in de FUR, maar dat de
ontwikkelaar besluit dit te implementeren door middel van twee commando's om verschillende
subsets met gegevensattributen van het zelfde object of interest op te halen uit de persistente opslag
op verschillende momenten binnen het functionele proces. Voor het vaststellen van de omvang wordt
dan slechts één Read geïdentificeerd.

4.1.8

Als een functioneel proces gegevens verplaatst naar of van de persistente opslag

Deze paragraaf laat de data movements zien van een functioneel proces waarbij gegevens worden
verplaatst van of naar de persistente opslag, waarbij de gegevens lokaal ofwel op afstand zijn
opgeslagen. Deze gevallen laten ook zien hoe de opslag wordt verzorgd door software die zich in een
andere laag bevindt, zoals bijvoorbeeld in de device driver laag.
De voorbeelden laten de toepassing zien van uitgangspunt (g) van het Software Context Model en de
uitgangspunten van het Generieke Software Model. De sleutel tot het begrijpen van deze gevallen is
dat deze uitgangspunten apart moeten worden toegepast op ieder afzonderlijk stuk software dat moet
worden gemeten.
Het eerste voorbeeld gaat over data movements van een opvraging in een applicatie, waarbij de eis
om de persistente gegevens op te halen wordt afgehandeld door een lokale device driver in een
andere laag. Het tweede geval laat zien hoe de gegevensgroepen verschillen als de opvraging wordt
afgehandeld door een stuk software in dezelfde laag als de applicatie.
Deze voorbeelden zijn toepasbaar als twee stukken software moeten worden gemeten die ofwel een
hiërarchische relatie hebben (de twee stukken bevinden zich in verschillende lagen) ofwel een clientserver relatie hebben (de twee stukken bevinden zich in dezelfde laag). Deze voorbeelden laten zien
hoe de data movements worden gemodelleerd zoals ze fysiek worden uitgewisseld tussen twee
stukken te meten software.
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De voorbeelden worden geïllustreerd door middel van het gebruik van de conventies van de ‘Message
Sequence Diagrams’ . De notatie van deze diagrammen is als volgt:


Een vetgedrukte verticale pijl, naar beneden gericht, die een functioneel proces voorstelt



Horizontale pijlen die de data movements voorstellen, genoteerd als E, X, R of W. Entries en
Reads worden weergegeven als pijlen naar het functioneel proces toe, Exits en Writes worden
weergegeven als pijlen die vanuit het functioneel proces naar buiten zijn gericht. De volgorde is
zoals die zich in het functioneel proces voordoet, van boven naar beneden.



Een verticale gestippelde lijn die een grens weergeeft

Voorbeeld 1: Als een functioneel proces gegevens moet verplaatsen van of naar de persistente
opslag
Voorbeeld 1 betreft twee stukken software, namelijk een stuk software ‘A’ en een apart stuk software
‘B’, die de device driver is voor het persistente opslag apparaat, die door de software wordt gebruikt.
De aanwezigheid van een besturingssysteem wordt genegeerd; het besturingssysteem stuurt de
berichten effectief heen en weer tussen de applicatie laag en de device driver laag.
De twee stukken software bevinden zich in twee verschillende lagen: de applicatie laag en de device
driver laag. Fysiek is er een hiërarchische relatie tussen de twee stukken software (waarbij het
besturingssysteem wordt genegeerd). Er is een fysieke interface tussen de software in de twee lagen
zoals bijvoorbeeld wordt getoond in figuur 2.2.3.1.
Normaal gesproken beschrijven de FUR van applicatie ‘A’ de functionele processen met de Reads en
Writes naar de persistente opslag, maar niet hoe deze Reads en Writes worden afgehandeld door
andere infrastructuur software.
Als de COSMIC modellen worden toegepast op de twee stukken software, dan zouden de functionele
gebruikers van software ‘A’ in de applicatielaag bijvoorbeeld de menselijke eindgebruikers kunnen
zijn, en de functionele gebruiker van software ‘B’ in de device driver laag is het stuk software ‘A’
(waarbij het besturingssysteem wordt genegeerd).
Stel dat een functioneel proces ‘FP A’ van software A in de applicatielaag een Read data movement
nodig heeft. Figuur 4.1.8.1 (a) laat het COSMIC model zien van de opvraging. De fysieke opvraging
van de benodigde gegevens uit de persistente opslag wordt afgehandeld door functioneel proces ‘FP
B’ van de software B in de device driver laag. Figuur 4.1.8.1 (b) laat het model zien voor het
functioneel proces van de device driver.

Figuur 4.1.8.1 (a) en (b) Oplossing voor een Read door de software ‘A’ in de applicatielaag
uitgevoerd door software ‘B’ in de device driver laag
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Figuur 4.1.8.1 (a) laat zien dat het functioneel proces wordt getriggerd door een Entry, gevolgd door
een Read en daarna een Exit met het resultaat. FP A heeft geen kennis waar de gegevens vandaan
komen, noch van het feit dat in de praktijk de Read wordt gedelegeerd aan de device driver software.
Figuur 4.1.8.1 (b) laat zien dat de Read van software ‘A’ wordt ontvangen als een ‘triggering Entry’
door functioneel proces FP B, die daarna de gevraagde gegevens uit de fysieke persistente opslag
leest en deze daarna als een Exit verplaatst naar de applicatie laag. Software ‘A’ is dus de functionele
gebruiker van de device driver software ‘B’.
De mismatch tussen het aantal data movements van de ‘Read’ van de software in de applicatielaag
en het ‘Entry/Exit paar’ in de device driver laag komt doordat een Read data movement bij conventie
wordt geacht om de ‘request to read’ functionaliteit te bevatten.

Voorbeeld 2: Als een functioneel proces gegevens moet verkrijgen van een ander stuk
software binnen dezelfde laag
In dit geval hebben de twee stukken software een ‘client/server’ relatie. De ‘client’ kan beschikken
over services of gegevens van de server. Figuur 4.1.8.2 laat een voorbeeld zien van een dergelijke
relatie, waarin de twee stukken de belangrijke (peer) componenten zijn van dezelfde applicatie.
Dezelfde relatie zou bestaan en hetzelfde diagram zou toepasbaar zijn als de twee stukken
afzonderlijke applicaties waren, waarbij de ene applicatie gegevens zou moeten ontvangen van de
andere.
Fysiek zouden de twee peer components kunnen worden uitgevoerd op verschillende processors; in
dat geval worden de gegevens verplaatst via de verschillende besturingssystemen en de overige
tussenliggende lagen in de software architectuur zoals getoond in figuur 2.2.3.1. Logisch gezien, na
het toepassen van de COSMIC modellen, worden de gegevens tussen de twee componenten
uitgewisseld door middel van ‘Entry/Exit paren’. Alle tussenliggende software en hardware wordt
genegeerd in dit model (zoals getoond aan de rechterkant van figuur 3.1.1).
Figuur 4.1.8.2 laat zien dat een functioneel proces FP C1 van de client component C1 wordt
getriggerd door een Entry van zijn functionele gebruiker, die bijvoorbeeld de parameters voor de
opvraging ingeeft. De FUR van component C1 zal herkennen dat deze component aan de server
component C2 moet vragen om de benodigde gegevens en dat het moet aangeven welke gegevens
worden verwacht.
Om de benodigde gegevens te verkrijgen stuurt FP C1 een Exit naar component C2, waarbij de
parameters worden meegegeven. Component C1 is nu een functionele gebruiker van component C2
en er bestaat dus een grens tussen de twee componenten. De Exit data movement gaat over de
grens tussen C1 en C2 en wordt op die manier een triggering Entry voor functioneel proces FP C2 in
component C2. Functioneel proces C2 van component C2 verkrijgt de gegevens via een Read en
zendt deze gegevens terug naar C1 door middel van een Exit data movement. Functioneel proces C1
ontvangt deze data movement als een Entry. FP C stuurt de gegevens dan door als een Exit waarmee
de functionele gebruiker de opgevraagde gegevens ontvangt. Dit is dus duidelijk een ander geval dan
als component C1 de gegevens had kunnen verkrijgen uit de lokale persistente opslag. Dan zouden er
slechts drie data movements (1x E, 1x R en 1x X) worden geteld, zoals getoond in figuur 4.1.8.1 (a).
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Figuur 4.1.8.2 Data uitwisseling tussen ‘peer components’ in dezelfde laag
Component C2 zal waarschijnlijk de services gebruiken van een persistente opslag device driver in
een lagere laag van de software architectuur, zoals in voorbeeld 1.
Als we de voorbeelden 1 en 2 met elkaar vergelijken, dan zien we in voorbeeld 1 de modellen van de
applicatie A en device driver B niet kunnen worden gecombineerd zoals in voorbeeld 2. Dit komt
omdat de Read niet over een grens gaat. Figuur 4.1.8.1 (b) laat zien dat applicatie A een functionele
gebruiker is van device driver software B. Het omgekeerde is echter niet waar, zodat de hiërarchische
relatie wordt aangetoond tussen de software in verschillende lagen.
In figuur 4.1.8.2 kunnen de twee componenten echter in een model worden getoond omdat zij
gegevens uitwisselen als gelijken. Component C1 is een functionele gebruiker van component C2 en
omgekeerd en zij delen een gemeenschappelijke grens.
Merk op dat in deze twee voorbeelden we de mogelijkheid van een ‘return code’ hebben genegeerd ,
die ertoe zou kunnen leiden dat er een Exit foutmelding zou moeten worden geteld naast de Exit met
de opvragingsresultaten.

4.1.9

Als een functioneel proces gegevens nodig heeft van een functionele gebruiker

Volgens uitgangspunt c) van een Entry (zie paragraaf 4.1.2) zijn er twee gevallen waarbij een
functioneel proces gegevens van een functionele gebruiker moet verkrijgen. Als een functioneel
proces niet aan de functionele gebruiker laat weten welke gegevens verstuurd moeten worden, dan is
een enkele Entry (per object of interest) voldoende. Als een functioneel proces wel aan de gebruiker
moet laten weten welke gegevens verstuurd moeten worden, dan is een Entry/Exit paar noodzakelijk.
De volgende regels zijn van toepassing:
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REGELS – Als een functioneel proces gegevens nodig heeft van een functionele
gebruiker
a) Een functioneel proces moet een gegevensgroep verkrijgen via een Entry data
movement door een functionele gebruiker, als het de functionele gebruiker niet hoeft
te vertellen welke gegevens verstuurd moeten worden, zoals in een van de volgende
twee gevallen:


Als een functioneel proces een triggering Entry verstuurt die een functioneel
proces opstart. (In administratieve software komt dit meestal van een menselijke
gebruiker)



Als een functioneel proces, nadat het is gestart, aan de functionele gebruiker
vraagt: ‘Stuur me de data, als het er is’, waarna de functionele gebruiker de
gegevens stuurt (dit wordt meestal ‘polling’ genoemd in realtime software)

In dit laatste geval wordt er bij conventie geen Exit vanuit het functioneel proces
geïdentificeerd om de benodigde gegevens te verkrijgen. Het functioneel proces
hoeft slechts een kort bericht te versturen naar de functionele gebruiker en deze
functionaliteit wordt geacht om onderdeel te zijn van de Entry. De functionele
gebruiker weet wat hij moet sturen en het functioneel proces weet wat te
verwachten. Slechts één Entry is nodig in dit geval.
Zie ook uitgangspunt c’) voor een Entry in paragraaf 4.1.2.
b) Waar een functioneel proces de services van een functionele gebruiker nodig heeft
(bijvoorbeeld voor het verkrijgen van gegevens) en de functionele gebruiker moet
worden verteld welke gegevens hij moet versturen (normaal gesproken als de
functionele gebruiker zich buiten de software scope bevindt van de te meten
software), dan moet een Entry/Exit paar data movements worden geïdentificeerd.
De Exit bevat het verzoek om de benodigde gegevens, de Entry bevat de benodigde
gegevens.

Voorbeeld van regel a), derde bullet: Stel dat een functioneel proces van een realtime ‘process
control’ software systeem wordt geacht een reeks van sensors te bevragen. Het functioneel proces
verstuurt één Entry (omdat de sensors identiek zijn wordt slechts één Entry geïdentificeerd en geteld,
hoewel er meerdere voorkomens zijn).
Merk op: Het is interessant om dit voorbeeld uit te breiden met het verkrijgen van gegevens door een
Entry en dit te vergelijken met voorbeeld 1 van paragraaf 4.1.8, waar een functioneel proces gegevens
moet verkrijgen door een Read. Stel dat de Entry in de praktijk wordt doorgegeven aan het stuk
software van de device driver in een lagere laag van de software architectuur, die de gegevens fysiek
verkrijgt uit de sensor, zoals aangegeven in figuur 2.2.3.2. De functionele processen van de proces
control software en van de device driver software voor de sensoren zouden eruit zien zoals in de
figuren 4.1.9.1 (a) en (b) hieronder.
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Figuur 4.1.9.1 (a) en (b) Oplossing voor een Entry verstuurd door software ‘ A’ in de proces
control applicatielaag naar software ‘B’ in de sensor device driver laag
Figuur 4.1.9.1 (a) laat zien dat functioneel proces ‘FP A’ wordt getriggerd door Entry E1, bijvoorbeeld
door een ‘klok tik’. Het functioneel proces verkrijgt de Entry E2 van de sensors en ontvangt meerdere
voorkomens van de sensor gegevens. De sensors zijn daarom ook functionele gebruikers van de
process control software.
Figuur 4.1.9.1 (b) laat zien dat de software in de device driver laag de Entry ontvangt als de trigger
van functioneel proces ‘FP B’. Dit functioneel proces verkrijgt de Entry van zijn functionele gebruiker,
de sensor, om de gegevens te verkrijgen, die terug worden gestuurd naar de process control software
als een Exit. Het process control functioneel proces vervolgt dan met het verwerken van de sensor
gegevens.
De mismatch tussen de ene Entry van het process control software en het Entry/Exit paar van de
device driver software komt door de conventie dat een Entry wordt geacht alle ‘ request to enter’
functionaliteit te bevatten.
Voorbeeld van regel b): Stel dat een functioneel proces een aantal parameters stuurt aan een van zijn
functionele gebruikers. Het antwoord van de functionele gebruikers wordt verkregen door een
Exit/Entry paar zoals beschreven in 4.1.8, voorbeeld 2.
4.1.10 ‘Control command’ (Besturingscommando)
Een ‘control command’ is een speciale categorie data movements die alleen in het domein van de
administratieve systemen wordt onderkend en die genegeerd moet worden bij het meten van de
functionele omvang. De definitie luidt:
DEFINITIE – Control command
Een ‘control command’ is een commando dat de gebruiker de mogelijkheid biedt om
het gebruik van de software te beïnvloeden, maar dat geen gegevens verplaatst over
een object of interest.
Opmerking: De term ‘control command’ wordt alleen onderkend in het domein van de
administratieve systemen. Binnen deze context is een ‘control command’ geen data
movement, aangezien er geen gegevens over een object of interest worden verplaatst.
Voorbeelden van ‘control commands’ zijn de ‘page-up/down’, ‘TAB’, of ‘ENTER’
toetsen, of het aanklikken van de ‘OK’ button om een voorgaande actie te bevestigen.

REGELS – ‘Control commands’ binnen administratieve systemen
Binnen administratieve systemen moeten ’control commands’ genegeerd worden omdat
zij geen gegevens verplaatsen over een object of interest.
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Voorbeelden van ´control commands´ binnen administratieve zijn de functies die het de gebruiker
mogelijk maken om een kopregel wel of niet weer te geven, (sub)totalen die berekend zijn wel of niet
weer te geven, het mogelijk maken heen en weer te navigeren tussen fysieke schermen, op ‘OK’ te
drukken om een foutmelding te bevestigen of om ingevoerde gegevens te bevestigen etc. ´Control
commands´ omvatten daarom ook menucommando’s die het de gebruiker mogelijk maken om naar
een of meer specifieke processen te navigeren, maar die zelf geen functionele processen starten en
commando’s om een leeg scherm te tonen waarin gegevens kunnen worden ingevoerd.
N.B. Buiten het domein van de administratieve systemen heeft het concept ‘control command’ geen
speciale betekenis. Ieder signaal of verplaatsing van gegevens over een object of interest, die van een
functionele gebruiker afkomt, moet worden verantwoordt en dus worden gemeten.
4.2

Het toepassen van de meetfunctie

Deze stap bestaat uit het toepassen van de COSMIC meetfunctie op iedere geïdentificeerde data
movement in ieder functioneel proces.
DEFINITIE – COSMIC meetfunctie
De COSMIC meetfunctie is een wiskundige functie die een waarde toekent aan zijn
argument gebaseerd op de COSMIC meetstandaard. Het argument van de COSMIC
meetfunctie is de data movement.

DEFINITIE – COSMIC meetstandaard
De COSMIC meetstandaard, 1 CFP (COSMIC Functie Punt) wordt gedefinieerd als de
omvang van één data movement.
Volgens deze meetfunctie, krijgt ieder voorkomen van een data movement (Entry, Exit, Read of Write)
die moet worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd (en die is geïdentificeerd zoals beschreven in
paragraaf 4.1) de numerieke waarde van 1 CFP.

4.3

Het aggregeren van de resultaten van de resultaten van de meetfunctie

Deze stap bestaat uit het aggregeren van de resultaten van de meetfunctie, zoals toegepast op alle
geïdentificeerde data movements, tot één enkele waarde voor de functionele omvang. Deze stap
wordt bereikt door het toepassen van de volgende uitgangspunten en regels.
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4.3.1 Algemene regels bij het aggregeren
REGELS – Aggregeren van meetresultaten
a) Voor ieder functioneel proces wordt de functionele omvang van alle individuele
data movements geaggregeerd tot een enkele waarde voor de functionele omvang
door ze bij elkaar op te tellen.
OmvangCFP (functioneel procesi) = Σ omvang(Entriesi) + Σ omvang(Exitsi)
+ Σ omvang(Readsi) + Σ omvang(Writesi)
b) Voor ieder functioneel proces wordt de functionele omvang van wijzigingen in de
FUR geaggregeerd vanuit de omvang van de data movements die zijn
toegevoegd, gewijzigd of verwijderd in het functioneel proces, volgens de
volgende formule.
OmvangCFP (Wijziging(functioneel procesi)) =
Σ omvang (toegevoegde data movements) +
Σ omvang (gewijzigde data movements) +
Σ omvang (verwijderde data movements)
Voor meer informatie over het meten van wijzigingen en de betekenis van
‘toegevoegd’, ‘gewijzigd’ en ‘verwijderd’ zie paragraaf 4.3.2. Voor het meten van
de omvang van gewijzigde software, zie paragraaf 4.4

c) De omvang van ieder stuk te meten software binnen een gedefinieerde scope
wordt verkregen door de omvang van de nieuwe en alle gewijzigde functionele
processen binnen de geïdentificeerde FUR voor ieder stuk software bij elkaar op
te tellen.
d) De omvang van een wijziging aan een stuk software binnen een vastgestelde
scope wordt verkregen door de omvang van alle wijzigingen voor dat stuk te
aggregeren onder toepassing van de regels e) en f) hieronder.
e) Omvang van stukken software of van wijzigingen aan een stuk software binnen
lagen mogen alleen worden opgeteld als ze met dezelfde granulariteit zijn
gemeten.
f)

Omvang van software en/of wijzigingen in de omvang van stukken software binnen
één laag mogen alleen opgeteld worden als dit vanuit het doel van de meting
zinvol is.

g) De omvang van een stuk software kan niet worden bepaald door de omvang van
zijn componenten (onafhankelijk van hoe het is onderverdeeld) bij elkaar op te
tellen, tenzij de data movements tussen de componenten buiten beschouwing
worden gelaten.
h) Als de COSMIC methode lokaal wordt uitgebreid (bijvoorbeeld om een bepaald
aspect van de omvang te meten die niet door de standaard methode wordt
afgedekt) dan moet de omvang die via de lokale uitbreiding is geteld afzonderlijk
worden gepresenteerd en mag deze NIET opgeteld worden bij de omvang die is
verkregen met de standaard methode, gemeten in CFP (zie verder paragraaf 4.5)
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Voorbeeld van regel b) en c): Een wijzigingsverzoek voor een stuk software zou kunnen zijn: ‘voeg
één nieuw functioneel proces toe met een omvang van 6 CFP, voeg in een ander functioneel proces
een data movement toe, wijzig drie andere data movements en verwijder twee data movements.’ De
totale omvang van het wijzigingsverzoek is 6 + 1 + 3 + 2 = 12 CFP.
Voorbeeld van regel f): Als verschillende grote delen van een stuk software worden ontwikkeld met
verschillende technologieën en door verschillende teams, dan levert het geen toegevoegde waarde
om hun omvang op te tellen.
Voorbeeld van regel g): Als een stuk software


de eerste keer in zijn geheel gemeten is, dus waarbij alles binnen één scope valt



en vervolgens de omvang van ieder component afzonderlijk is bepaald, dus elk met zijn eigen
scope,

dan zal de totale omvang door het optellen van alle afzonderlijke componenten (in het tweede geval)
groter zijn dan wanneer de omvang in zijn geheel (het eerste geval) bepaald is. Dit komt door de
bijdrage aan de omvang van alle data movements tussen de verschillende componenten. Deze intercomponent data movements zijn niet zichtbaar als het stuk in zijn geheel, gemeten wordt en moeten
daarom weggehaald worden om de omvang van het geheel te krijgen. Zie ook het voorbeeld in de
paragraaf over het meten met verschillende granulariteit binnen software architecturen in het
‘Advanced and Related Topics’ document.
Opgemerkt moet worden dat binnen iedere geïdentificeerde laag de aggregatiefunctie volledig
schaalbaar is en dat daarom een subtotaal kan worden gegenereerd voor afzonderlijke functionele
processen of voor alle software binnen een laag. Dit is afhankelijk van het doel en de scope van de
meting en met inachtneming van de hiervoor genoemde regels d), e) en f).

4.3.2

Meer over het aggregeren van functionele omvang

Binnen een context waarin de functionele omvang gebruikt moet worden als een variabele in een
model, bijvoorbeeld om inspanning te begroten, en de te meten software heeft meer dan één laag of
peer component, dan zal aggregatie veelal per laag of per peer component plaatsvinden. Dit omdat
deze peer components vaak niet met dezelfde technologie geïmplementeerd worden.
Beschouw bijvoorbeeld software waar de applicatielaag met een 3GL taal geïmplementeerd wordt,
waarbij gebruik gemaakt wordt van een aantal bestaande bibliotheken, terwijl een driverlaag
geïmplementeerd zou kunnen worden in een Assembly taal. De hoeveelheid inspanning per eenheid
die gepaard gaat met het bouwen van de lagen zal hoogstwaarschijnlijk verschillend zijn. Daarom zal
per laag afzonderlijk de inspanning moeten worden begroot, gebaseerd op de omvang van de
betreffende laag.
Aan de andere kant kan een projectteam dat een aantal grote stukken moet ontwikkelen en
geïnteresseerd is in haar overall productiviteit, de gewerkte uren optellen die nodig waren om alle
stukken te ontwikkelen. Evenzo kan het de omvang van de grote stukken die zijn ontwikkeld optellen
als deze stukken voldoen aan de hiervoor beschreven uitgangspunten (en alleen dan).
De reden dat de omvang van grote stukken software van verschillende lagen bij een standaard
gelaagde architectuur, gemeten met dezelfde granulariteit, bij elkaar opgeteld kunnen worden is dat
een dergelijke architectuur een coherent gedefinieerde verzameling functionele gebruikers heeft.
Iedere laag is een gebruiker van zijn onderliggende laag en ieder stuk software in een laag kan een
functionele gebruiker zijn van iedere andere peer component in de zelfde laag. De eisen van de
architectuur dwingen af dat de FUR van de verschillende stukken berichten met elkaar uitwisselen.
Het is daarom alleen maar logisch en redelijk dat de omvang van de verschillende stukken bij elkaar
opgeteld mogen worden, echter altijd met inachtneming van de regels d), e) en f) hierboven.
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Daar staat echter tegenover dat de omvang van een belangrijk stuk software niet verkregen kan
worden door de omvang van zijn herbruikbare componenten op te tellen, tenzij de inter-object data
movements worden weggehaald volgens regel f) hierboven.
Het aggregeren van de meetresultaten per type data movement kan nuttig zijn om de bijdrage van
ieder type te analyseren aan de totale omvang van een laag en zou daarmee kunnen helpen de
functionele aard van de gehele laag te karakteriseren.
4.4

Meer over het meten van de omvang van de functionele wijzigingen in de software

Een ‘functionele wijziging’ aan bestaande software wordt binnen de COSMIC methode geïnterpreteerd
als ‘iedere combinatie van het toevoegen van nieuwe data movements of van het wijzigen of
verwijderen van bestaande data movements’. De termen ‘enhancement’ en ‘onderhoud’ worden veel
gebruikt voor wat we hier ‘functionele wijziging’ noemen.
De noodzaak voor een wijziging van de software kan voortkomen uit:


een nieuwe FUR (alleen toevoegingen aan de bestaande functionaliteit), of



een gewijzigde FUR
verwijderingen), of



een noodzaak om een defect (in de FUR) te corrigeren

(misschien

bestaande

uit

toevoegingen,

wijzigingen

en/of

11

De regels voor het meten van de wijziging zijn gelijk in alle omstandigheden, maar de analist wordt er
op gewezen deze verschillende gevallen duidelijk uit elkaar te houden bij het maken van metingen en
schattingen van inspanning.
Als een stuk software geheel wordt vervangen, bijvoorbeeld door het te herschrijven, met of zonder
het uitbreiden of weglaten van functionaliteit, dan is de functionele omvang van deze wijziging gelijk
aan de omvang van de vervangende software die gemeten wordt volgens de normale regels voor het
meten van nieuwe software. Dit geval zal in deze paragraaf niet verder worden uitgewerkt. De analist
wordt er echter op gewezen dat het voor metingen en schattingen van inspanning nodig is om
onderscheid te maken tussen volledig nieuwbouw en ‘herbouw’ of ‘vervangings’ projecten.
Vaak wordt een overbodig deel van de applicatie verwijderd (ontkoppeld zou een betere beschrijving
zijn) door de programmacode intact te laten en alleen het contact met de overbodige functionaliteit te
verwijderen. Als de functionaliteit van het overbodige deel 100 CFP bedraagt maar dat deel kan
worden ontkoppeld door laten we zeggen 2 data movements te wijzigen, dan wordt 100
geïdentificeerd als de omvang van de functionele wijziging en niet 2. We meten de omvang van het
12
requirement, niet de omvang van de implementatie.
Merk op dat er verschil is tussen de omvang van de functionele wijziging (zoals hier beschreven) en
de wijziging van de functionele omvang van de software. Gewoonlijk verschillen deze van elkaar. De
laatste omvang wordt besproken in paragraaf 4.4.3

Een gebruikelijke meetconventie is dat de functionele omvang van een stuk software niet verandert als de software moet worden gewijzigd om een defect
te corrigeren om de software in overeenstemming te brengen met de FUR. De functionele omvang van de software wijzigt als de wijziging een correctie is in
een defect van de FUR.
11

Merk op dat het voor begrotingsdoeleinden aan te raden kan zijn om een andere productiviteit te hanteren voor dit deel van de functionele wijziging,
omdat die van ontkoppelen erg afwijkend is van die van ‘echte’ verwijderingen. Als een alternatief kan het voor begrotingsdoeleinden de voorkeur hebben
om de te implementeren omvang (2 CFP in dit voorbeeld) te meten in plaats van de omvang van het requirement (100 CFP) in dit voorbeeld. Als de
‘projectomvang’ van 2 CFP wordt gemeten, dient dit duidelijk gedocumenteerd te worden en te worden onderscheiden van het meten van de FUR waarmee
de applicatie 100 CFP in omvang dient af te nemen.
12
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4.4.1

Het wijzigen van functionaliteit

Binnen de COSMIC methode heeft ieder data movement twee relevante aspecten: het verplaatst één
enkele gegevensgroep en het kan bepaalde gegevensverwerking uitvoeren, zoals is beschreven in
paragraaf 4.1.6. Daarom wordt een data movement geacht functioneel gewijzigd te zijn als



de verplaatste gegevensgroep en/of
de bijbehorende gegevensverwerking

op enige manier zijn aangepast.
Een gegevensgroep is gewijzigd als
 attributen worden toegevoegd aan deze gegevensgroep en/of
 attributen worden verwijderd uit de gegevensgroep of
 één of meer bestaande attributen worden gewijzigd, bijv. in betekenis of format (maar niet in
hun waardes)
Een gegevensverwerking is gewijzigd als het op de een of andere wijze functioneel is gewijzigd,
bijvoorbeeld door een wijziging in de berekening, de specifieke formattering, de presentatie en/of de
validatie van de gegevens. De presentatie kan bijvoorbeeld betekenen het lettertype, de
achtergrondkleur, de veldlengte, het aantal decimalen, etc.
Bij ‘Control commands’ en algemene applicatie gegevens zijn geen data movements betrokken,
omdat er geen gegevens over een object of interest wordt verplaatst. Wijzigingen aan ‘control
commands’ of aan algemene applicatie gegevens worden daarom niet geteld. Een voorbeeld: als de
achtergrondkleur van alle schermen wordt gewijzigd, dan dient dit niet te worden gemeten (zie
paragraaf 4.1.10 voor de uitleg over ‘control commands’ en algemene applicatie gegevens.
REGELS – Wijzigen van een data movement
a) Als een data movement gewijzigd moet worden, wordt dit gemeten als één
gewijzigde CFP voor het gewijzigde data movement, onafhankelijk van het
werkelijke aantal uitgevoerde wijzigingen aan dit ene data movement.
b) Als een gegevensgroep moet worden gewijzigd, dan moeten de data movements die
deze gegevensgroep verplaatsen niet worden geïdentificeerd als gewijzigde data
movements indien hun functionaliteit niet is beïnvloed.
Opmerking 1. Een wijziging van een waarde van een voorkomen van een attribuut,
zoals de waarde van een individuele code van een attribuut waarvan de waarden een
code systeem vormen, is geen wijziging van het attribuuttype.
Opmerking 2. Een aanpassing aan data die voorkomt op een invoer of uitvoerscherm en
die niet gerelateerd zijn aan een object of interest voor een functionele gebruiker, moet
niet worden geïdentificeerd als een gewijzigde CFP (zie paragraaf 3.3.4 voor
voorbeelden van dit soort data).
4.4.2.

Omvang van de functioneel gewijzigde software

Na het functioneel wijzigen van een stuk software komt de nieuwe omvang overeen met de
oorspronkelijke omvang plus de functionele omvang van alle toegevoegde data movements, min de
functionele omvang van alle verwijderde data movements. Gewijzigde data movements hebben geen
invloed op de omvang van het stuk software, omdat zij zowel voor als na het aanbrengen van de
wijzigingen al bestonden.
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4.5
4.5.1

Het uitbreiden van de COSMIC meetmethode
Introductie

De COSMIC meetmethode pretendeert niet alle aspecten van de ‘omvang’ van software te meten. Zo
is de COSMIC meetmethode momenteel niet toegerust om een standaard werkwijze te geven met
betrekking tot bepaalde typen FUR, met name complexe wiskundige algoritmes of complexe reeksen
van regels zoals bij expertsystemen. Zo wordt ook de invloed van het aantal gegevensattributen per
data movement op de omvang van de software niet meegenomen door deze meetmethode. De
invloed op de omvang van gegevensverwerkende subprocessen is meegenomen via een
versimpelende aanname die alleen voor bepaalde softwaredomeinen geldig is, zoals gedefinieerd in
paragraaf 2.1 over de toepasbaarheid van de methode.
Andere parameters, zoals ‘complexiteit’ (hoe ook gedefinieerd) zouden kunnen bijdragen aan de
functionele omvang. Een constructief debat over deze materie zou allereerst vereisen dat er algemeen
aanvaarde definities zijn van de andere elementen binnen het slecht gedefinieerde begrip van
‘omvang’ zoals dat geldt voor software. Deze definities zijn op dit punt nog steeds onderwerp van
verder onderzoek en debat
Toch wordt de COSMIC omvangsmaat beschouwd als een goede benadering voor het gestelde doel
en het toepassingsdomein dat de methode voorstaat. Toch zou het zo kunnen zijn dat binnen een
lokale omgeving van een organisatie die de COSMIC meetmethode gebruikt, het wenselijk is om zulke
functionaliteit mee te kunnen nemen op een manier die betekenis heeft als lokale standaard. Als dit
soort lokale uitbreidingen worden gebruikt dan moeten de meetresultaten gerapporteerd worden
volgens de speciale conventie die in paragraaf 5.1 van dit handboek gepresenteerd wordt.
De volgende paragrafen laten zien hoe de methode uitgebreid kan worden met een lokale standaard.
4.5.2

Lokale uitbreiding met complexe algoritmes

Als het nodig geacht wordt om rekening te houden met complexe algoritmes kan een lokale standaard
worden ontwikkeld voor deze uitzonderlijke functionaliteit. In ieder functioneel proces waarin zich een
abnormaal complex gegevensverwerkend functioneel subproces bevindt, is de analist vrij om hier zijn
of haar eigen lokaal bepaalde functionele meeteenheden aan toe te kennen. Een voorbeeld van zo’n
lokale uitbreiding zou kunnen zijn:
In onze organisatie kennen we één Lokale FP toe voor wiskundige algoritmen zoals (lijst van lokaal
betekenisvolle en goed begrepen voorbeelden). We kennen twee Lokale FP toe voor (een andere lijst
met voorbeelden), etc.
4.5.3

Lokale uitbreiding met sub meeteenheden

Als meer precisie vereist is bij het meten van data movements, dan kan een sub meeteenheid worden
gedefinieerd. Zo kan bijvoorbeeld een meter worden onderverdeeld in 100 centimeters of 1000
millimeters. Analoog daaraan zou het verplaatsen van een enkel gegevensattribuut gebruikt kunnen
worden als sub meeteenheid. Metingen aan een kleine selectie software in de field trials van COSMIC
wezen uit dat het gemiddelde aantal gegevensattributen per data movement niet veel varieerde over
de vier type data movements. Om deze reden en om het eenvoudig houden van methode heeft de
COSMIC meeteenheid 1 CFP, een vaste waarde op het niveau van data movement. Er is echter
duidelijk voorzichtigheid geboden als de omvang, gemeten in CFP, van twee verschillende stukken
software vergeleken wordt waarvan het gemiddelde aantal gegevensattributen per data movement
sterk verschilt.
Een ieder die de COSMIC methode wenst te verfijnen door middel van het introduceren van een sub
meeteenheid is daarin vrij. Het is echter wel van belang om duidelijk aan te geven dat de resulterende
omvang niet wordt uitgedrukt in standaard COSMIC Functiepunten.
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5
RAPPORTEREN VAN METINGEN
Het Generieke Software Model kan in een matrix worden afgebeeld. De rijen representeren de
functionele processen (die mogelijk gegroepeerd zijn in lagen), de kolommen representeren data
groepen en de cellen bevatten de onderkende subprocessen (Entry, Exit, Read en Write). Deze
representatie van het Generieke Software Model wordt getoond in appendix A.
De resultaten van de COSMIC meting worden gerapporteerd en gearchiveerd volgens de volgende
conventies.

5.1

Noteren

Als men een COSMIC meting rapporteert, dan moet dat gelabeld worden in overeenstemming met de
ISO/IEC 14143-1: 2007 standaard.

REGEL – Noteren van COSMIC metingen
Een COSMIC meetresultaat moet als volgt worden genoteerd: “x CFP (v.y) “, waar:
“x” = de numerieke waarde van de functionele omvang,


“v.y” = de identificatie van de standaard versie van de COSMIC methode die
gebruikt is om de numerieke functionele omvang “x” te verkrijgen.

Voorbeeld: Passen we deze regels toe op dit Meethandboek, dan is het resultaat: ‘x
CFP (v3.0)’
Opmerking: Als een locale benaderingsmethode is gebruikt om de meting te verrichten
maar de rest van de meting is uitgevoerd door gebruik te maken van de richtlijnen van
een standaard COSMIC versie, dan moet de bovenstaande notatie richtlijn worden
gebruikt. Het gebruik van de benaderingsmethode wordt elders beschreven – zie
paragraaf 5.2.

Als locale uitbreidingen zijn gebruikt, zoals gedefinieerd in paragraaf 4.5, dan moeten het
meetresultaat worden gerapporteerd zoals in onderstaande regel is gedefinieerd.
REGEL– Noteren van COSMIC locale uitbreidingen
Een COSMIC meetresultaat, dat gebruik maakt van locale uitbreidingen moet als volgt
worden genoteerd:
“ x CFP (v. y) + z Lokale FP“, waar:
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5.2



“x” = de numerieke waarde is, verkregen door aggregatie van alle afzonderlijke
metingen volgens de standaard COSMIC methode, versie v.y,



“v.y” = de identificatie is van de standaard versie van de COSMIC methode die
gebruik wordt om de numerieke functionele omvang te bepalen van de waarde “x”.



“z” = de numerieke waarde is die verkregen wordt door alle afzonderlijke
meetresultaten van locale uitbreiding van de COSMIC methode.

Archiveren van COSMIC meetresultaten

Bij het archiveren van de COSMIC meetresultaten moet de volgende informatie worden bewaard om
er zeker van te zijn dat het resultaat altijd te interpreteren is.
REGEL–rapporteren van COSMIC metingen
Als toevoeging op de uitgevoerde metingen, vastgelegd zoals beschreven in 5.1, zou
van iedere meting de volgende attributen moeten worden vastgelegd:
a) Identificatie van de gemeten software component (naam, versie ID of configuratie
ID).
b) De informatiebronnen die zijn gebruikt om de FUR te identificeren die zijn gebruikt
bij de meting.
c) Het domein van de software.
d) Een omschrijving van het doel van de meting.
e) Een beschrijving van de scope van de meting en de relatie tussen deze meting en,
indien aanwezig, de totale scope van een gerelateerde verzameling metingen
(gebruik de generieke scope categorieën in paragraaf 2.2).
f)

De functionele gebruikers van de software.

g) De granulariteit van de FUR en het niveau van decompositie van de software.
h) Het moment in de levenscyclus van het project waarop de meting is verricht (vooral
als de meting een schatting is die gebaseerd is op een onvolledige FUR of is
verricht op basis van werkelijk geleverde functionaliteit).
i)

Het doel of de aangenomen foutmarge van de meting.

j)

Indicaties of de standaard COSMIC meetmethode was gebruikt, en/of een locale
benadering van de standaard methode, en/of locale uitbreidingen waren gebruikt
(zie paragraaf 4.5). Gebruik de notatie conventies van paragraaf 5.1 en 5.2.

k) Een indicatie of de meting betrekking heeft op ontwikkelde of geleverde
functionaliteit (ontwikkelde functionaliteit wordt verkregen door het maken van
nieuwe software; geleverde functionaliteit houdt ontwikkelde functionaliteit in, maar
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ook functionaliteit verkregen op een andere wijze dan het maken van nieuwe
software, Bijvoorbeeld functionaliteit met inbegrip van alle vormen van hergebruik
van bestaande software, gebruik van bestaande parameters die functionaliteit
toevoegen of wijzigen, etc.).
l)

Een indicatie of de meting betrekking heeft op nieuw gemaakte functionaliteit of het
resultaat is van onderhoud (bijvoorbeeld de som is van toegevoegde, gewijzigde en
verwijderde functionaliteit – paragraaf 4.4).

m) Een beschrijving van de lagenarchitectuur waarbinnen de meting is verricht, indien
van toepassing.
n) Het aantal grote componenten, indien van toepassing, waarvan de omvang
elkaar opgeteld is om de totale vast te leggen omvang te bepalen.

bij

o) Voor iedere scope binnen de scope van de totale meting een metingsmatrix, zoals
gespecificeerd in appendix A.
p) De naam van de analist en alle COSMIC certificeringkwalificaties.
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Appendix A
APPENDIX A – DOCUMENTEREN VAN EEN COSMIC OMVANGSMETING
De onderstaande structuur kan voor iedere geïdentificeerde component van een overall scope, die
vertaald is naar het Generieke Software Model, worden gebruikt als een repository om de resultaten
van een meting te bewaren. Binnen de scope van de overall meting heeft iedere scope zijn eigen
matrix.

WRITE (W)

READ (R)

EXIT (X)

ENTRY (E)

Data Group n

…

…

…

…

…

FUNCTIONAL PROCESSES

…

COMPONENTS

Data Group 1

DATA GROUPS

COMPONENT "A"
Functional process a
Functional process b
Functional process c
Functional process d
Functional process e
TOTAL - COMPONENT A
COMPONENT "B"
Functional process f
Functional process g
Functional process h
TOTAL - COMPONENT B

Figuur A – Generieke Software Model matrix

VERTAALSLAG


Iedere geïdentificeerde data groep wordt geregistreerd in een kolom.



Ieder functioneel proces wordt geregistreerd op een specifieke lijn, gegroepeerd naar de
identificerende component.

MEET FASE


Voor iedere geïdentificeerd proces worden de geïdentificeerde data movements in de
overeenkomstige cel genoteerd gebruikmakend van de volgende conventie: “E” voor Entry, “X”
voor Exit, “R” voor Read en “W” voor Write.



Voor ieder geïdentificeerd proces worden de data movements vervolgens opgeteld per type en
ieder totaal wordt geregistreerd in de kolom uiterst rechts in de matrix



Het resultaat van de meting kan vervolgens worden berekend en geregistreerd in de cellen van de
betreffende component op de TOTAL regel.
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Appendix B
APPENDIX B – SAMENVATTING VAN DE COSMIC UITGANGSPUNTEN
In de tabel hieronder worden de COSMIC uitgangspunten uit het meethandboek samengevat
ID
P-01

NAAM
Het COSMIC
Software
Context
Model

OMSCHRIJVING
a) Software wordt begrensd door hardware.
b) Software is normaal gesproken gestructureerd in lagen.
c) Een laag kan één of meer afzonderlijke ‘peer’ stukken software
bevatten en verder kan elk stuk software bestaan uit afzonderlijke ‘peer
componenten’.
d) Elk stuk software dat moet worden gemeten wordt gedefinieerd door
zijn meetscope, die zich geheel binnen een enkele laag moet
bevinden.
e) De scope van een stuk software dat moet worden gemeten hangt af
van het doel van de meting.
f)

De functionele gebruikers van een stuk software worden afgeleid uit de
FUR van het stuk software dat moet worden gemeten als de
verzenders en/of beoogde ontvangers van gegevens.

g) Een stuk software interacteert met zijn functionele gebruikers door
middel van data movements over een grens en het stuk software kan
gegevens van en naar persistente opslag binnen de grens verplaatsen
h) De FUR van software kan worden uitgedrukt in verschillende
granulariteit.
i)

P-02

De granulariteit waarop metingen normaal gesproken moeten worden
uitgevoerd is die van de functionele processen.
j) Als het niet mogelijk is om te meten op de granulariteit van de
functionele processen, dan moet de FUR gemeten worden met een
benaderingsmethode en geschaald worden naar de granulariteit van
de functionele processen.
Het COSMIC a) Software ontvangt input gegevens van zijn functionele gebruikers en
Generieke
produceert output en/of een andere uitkomst voor de functionele
Software
gebruikers.
Model
b) FUR van een stuk te meten software kunnen worden vertaald naar
unieke functionele processen.
c) Ieder functioneel proces bestaat uit subprocessen.
d) Een subproces kan ofwel
gegevensverwerking zijn.

een

data

movement

ofwel

een

e) Ieder functioneel proces wordt getriggerd door een Entry data
movement vanuit een functionele gebruiker die het functionele proces
informeert dat de functionele gebruiker een event waargenomen heeft.
f)

Een data movement verplaatst een enkele gegevensgroep.

g) Een gegevensgroep bestaat uit een unieke verzameling
gegevensattributen die een enkel object of interest beschrijven.
h) Er zijn vier typen data movements. Een Entry verplaatst een
gegevensgroep naar de software vanuit een functionele gebruiker. Een
COSMIC Method Version 3.0, Measurement Manual. Copyright © 2007.
All rights reserved. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC)

71

ID

NAAM

OMSCHRIJVING
Exit verplaatst een gegevensgroep vanuit de software naar een
functionele gebruiker. Een Write verplaatst een gegevensgroep vanuit
de software naar persistente opslag. Een Read verplaatst een
gegevensgroep vanuit de persistente opslag naar de software.
i)

j)

P-03

P-04

P-05

P-06

Een functioneel proces dient tenminste één Entry data movement en
ofwel een Write, ofwel een Exit data movement te bevatten, zodat het
minimaal bestaat uit twee data movements.
Als een benadering voor meetdoeleinden worden gegevensverwerking
subprocessen niet afzonderlijk gemeten. Aangenomen wordt dat de
functionaliteit van alle gegevensverwerking wordt meegeteld bij het
data movement waar het mee verbonden is.
De functionele omvang van een stuk software is rechtevenredig met het
aantal aanwezige data movements.

Het COSMIC
meet
uitgangspunt
Laag
a) Software in de ene laag wisselt gegevens uit met software in een
andere laag via hun functionele processen.
b) De ‘hiërarchische afhankelijkheid’ tussen lagen is zodanig dat
software in welke laag dan ook gebruik moet maken van de
functionele services van enige software in enige laag er onder in de
hiërarchie. Als er zulke relaties zijn, bestempelen we de software laag
die gebruikt maakt van andere als ‘superieur’ en alle lagen die
software bevatten die juist gebruikt wordt als zijn ‘ondergeschikte’. De
software in de superieure laag is afhankelijk van het feit dat de
services in de ondergeschikte laag naar behoren worden uitgevoerd.
De laatst genoemde vertrouwt er op zijn beurt op dat in zijn
ondergeschikte laag de services goed worden uitgevoerd en zo voort
naar beneden in de hiërarchie. Omgekeerd kan de software in de
ondergeschikte laag samen met de software waarvan hij afhankelijk is
in andere ondergeschikte lagen, functioneren zonder gebruik te
maken van services in enige software in een superieure laag binnen
de hiërarchie.
c) Software in de ene laag hoeft niet noodzakelijkerwijs alle functionele
services te gebruiken die de onderliggende laag levert.
d) De gegevens die tussen de lagen worden uitgewisseld, worden in de
FUR van de software anders gedefinieerd en geïnterpreteerd. Hiermee
wordt bedoeld dat de twee stukken software verschillende
gegevensattributen en/of subgroepen van de gegevens die ze
uitwisselen, kennen. Echter, er moeten ook één of meerdere
gemeenschappelijk
gedefinieerde
gegevensattributen
of
subgroeperingen zijn om de software in de ontvangende laag in staat te
stellen de gegevens die door de ‘zendende’ laag worden doorgegeven
te interpreteren conform de eisen van de ontvangende software.
Peer
a) Bij een verzameling van ‘peer componenten’ van een stuk software
component
binnen één laag bestaat er geen hiërarchische afhankelijkheid tussen
de onderdelen zoals die wel bestaat tussen lagen. De FUR van alle
peer software onderdelen van een stuk software binnen één laag
bevinden zich op het zelfde niveau in de hiërarchie van lagen.
b) Alle ‘peer componenten’ van een stuk software moeten wederzijds
samenwerken om het stuk software succesvol te laten werken.
c) De FUR van ‘peer components’ in welke laag dan ook die gegevens
doorgeven of gemeenschappelijk delen, definiëren deze gegevens
identiek; zij herkennen bijvoorbeeld dezelfde gegevensattributen en
gegevenssubgroepen
die
zij
aan
elkaar
doorgeven
of
gemeenschappelijk delen.
Het
Het COSMIC Generieke Software Model wordt toegepast op de functionele
toepassen
gebruikerseisen (FUR) voor iedere afzonderlijk stuk software waarvoor een
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ID

NAAM
van
het COSMIC
Generieke
Software
Model

P-07

Gegevens
groep

P-08

Entry (E)

P-09

Exit (X)

P-10

Read (R)

OMSCHRIJVING
afzonderlijke meetscope is gedefinieerd.
Het toepassen van de COSMIC Generieke Software Model betekent het
identificeren van de verzameling van triggerende gebeurtenissen die door
ieder van de functionele gebruiker (types) wordt waargenomen,
geïdentificeerd in de FUR en dan het identificeren van de
corresponderende
functionele
processen,
objects
of
interest,
gegevensgroepen en data movements die veroorzaken dat ze op deze
events reageren.
a) Iedere onderkende gegevensgroep moet uniek zijn en onderscheidt
zich door een unieke verzameling van gegevensattributen.
b) Elke gegevensgroep moet direct gerelateerd zijn aan één object of
interest in de FUR van de software.
c) Een
gegevensgroep
moet
worden
gebruikt
binnen
het
computersysteem waarop de software draait.
a) Een Entry verplaatst één enkele gegevensgroep die één enkel object
of interest beschrijft vanuit een functionele gebruiker, over de grens,
naar het functionele proces waar de Entry deel van uitmaakt. Als de
invoer naar een functioneel proces uit meer dan één gegevensgroep
bestaat, identificeer dan één Entry voor iedere unieke gegevensgroep
in de invoer. (zie ook paragraaf 4.1.7 over de uniciteit van data
movements).
b) Een Entry voert geen gegevens vanuit de software uit over de grens.
Ook leest of schrijft een Entry geen gegevens.
c) Een Entry data movement bevat elke vorm van ‘request to enter’
functionaliteit, behalve wanneer de functionele gebruiker expliciet
verteld moet worden wat voor gegevens er nodig zijn. In dat geval is
er een Exit/Entry paar nodig om de gegevensgroep te verkrijgen. (zie
verder paragraaf 4.1.9).
a) Een Exit verplaatst gegevensattributen die behoren tot slechts één
gegevensgroep, dat wil zeggen gegevens over één enkel object of
interest. Indien gegevens die betrekking hebben op meer dan één
gegevensgroep verplaatst worden over de grens, identificeer dan één
Exit voor iedere unieke gegevensgroep in de uitvoer (Zie ook
paragraaf 4.1.7 over de uniciteit van data movements).
b) Een Exit voert geen gegevens in de software in. Ook leest of schrijft
een Entry geen gegevens.
a) Een Read verplaatst gegevensattributen die behoren tot slechts één
gegevensgroep (dat wil zeggen gegevens over één enkel object of
interest) vanuit de persistente opslag naar een functioneel proces
waar de Read deel van uit maakt. Identificeer één Read voor ieder
object of interest waarvoor gegevensattributen zijn verplaatst binnen
één functioneel proces (zie ook paragraaf 4.1.7 over de uniciteit van
data movements.
b) Een Read ontvangt of verplaatst geen gegevens over de grens en
legt geen gegevens vast.
c) Tijdens een functioneel proces kan de Read (of de Write) van een
gegevensgroep slechts worden uitgevoerd op de gegevens die een
object of interest voor de gebruiker beschrijft. Constanten of
variabelen die intern een rol spelen binnen het functionele proces, of
tussenresultaten van een berekening, of gegevens die alleen het
resultaat zijn van de implementatie en die worden opgeslagen door
een functioneel proces zijn geen gegevensgroepen en spelen daarom
geen rol bij het bepalen van de functionele omvang.
d) Een Read data movement omvat in elk geval ‘request to Read’
functionaliteit (zodat er voor ‘request to Read’ functionaliteit nooit een
afzonderlijk data movement geteld wordt). Zie ook paragraaf 4.1.9.
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ID
P-11

P-12

NAAM
Write (W)

OMSCHRIJVING
a) Een Write verplaatst de gegevensattributen die behoren tot één
gegevensgroep (dat wil zeggen gegevens over één enkel object of
interest) vanuit een functioneel proces waarvan de Write deel uit
maakt naar de persistente opslag. Identificeer één Write voor ieder
object of interest waaraan gerefereerd wordt binnen één functioneel
proces (zie ook paragraaf 4.1.7 over de uniciteit van data
movements).
b) Een Write ontvangt of verzendt geen gegevens over de grens en leest
geen gegevens.
c) Het verwijderen van een gegevensgroep uit de persistente opslag
wordt gemeten als één enkele Write data movement.
d) Gedurende een functioneel proces is het tijdelijk opslaan van een
gegevensgroep (die niet meer bestaat als het functioneel proces is
afgerond) geen Write; voorbeelden zijn het bijwerken van interne
variabelen die behoren tot het functioneel proces of het maken en
opslaan van tussenresultaten bij een berekening.
Gegevensver Alle gegevensverwerking in een functioneel proces dient te worden
werking
beschouwd als behorende tot de vier typen data movement (E, X, R, en
behorende bij W). Bij conventie worden de data movements van een functioneel proces
data
geacht ook de gegevensverwerking te bevatten.
movements
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Appendix C
APPENDIX C – SAMENVATTING VAN DE COSMIC REGELS
In de tabel hieronder worden de COSMIC regels uit het meethandboek samengevat.
ID
R-01

NAAM
Scope

R-02

Lagen

R-03

Functionele
gebruikers

R-04

Grens

R-05

Functioneel
proces
granulariteit

OMSCHRIJVING
a) De scope van een Functionele omvangsmeting (FSM) dient te worden
afgeleid van het doel van de meting.
b) De scope van een meting mag niet over meer dan één laag van de
software heengaan.
a) Als de software gebruik maakt van een algemeen bekend
architectuurmodel van lagen zoals hier bedoeld, gebruik dan dat
model om de lagen te identificeren.
b) In het domein van ‘MIS’ of bedrijfsapplicaties, wordt aan de ‘top’ laag
(de laag die niet ondergeschikt is aan enige andere laag, normaal
gesproken aangeduid als de ‘applicatielaag’. (Applicatie) software
binnen deze laag verlaat zich uiteindelijk op de services in alle
andere lagen om goed te functioneren. In het domein van de realtime software, wordt aan de software in de ‘toplaag’ meestal
gerefereerd als ‘systeem’, zoals bijvoorbeeld in ‘process control
system software’ en ‘flight control system software’.
c) Gebruik bij twijfel het concept van ‘coupling’ en ‘cohesion’ om
onderscheid te maken tussen de interacterende lagen.
d) Ga er niet van uit dat software die ontwikkeld is zonder enige vorm
van architectuur, ontwerp of structuur zo maar onderverdeeld kan
worden in lagen volgens het COSMIC model.
a) De functionele gebruikers van de te meten software worden afgeleid
uit het doel van de meting.
b) Als het doel van de meting verband houdt met de inspanning benodigd
voor het ontwikkelen of het aanpassen van software, dan zouden de
functionele gebruikers die gebruikers moeten zijn voor wie de nieuwe
of aangepaste software bestemd is.
a) Identificeer de functionele gebruiker(s) die interacteren met de
software die gemeten wordt. De grens ligt tussen de functionele
gebruikers en deze software.
b) Er is per definitie een grens tussen ieder geïdentificeerd paar lagen
waar de software in de ene laag ene functionele gebruiker is van de
andere laag en deze laatste gemeten wordt. Op dezelfde manier is er
een grens tussen twee ‘peer componenten’ in dezelfde laag. In dit
geval kan iedere component een functionele gebruiker zijn van de
andere.
a) Een functionele omvangsmeting moet worden uitgevoerd op de
granulariteit van het functioneel proces.
b) Als een functionele omvangmeting benodigd is van FUR die nog niet
op een niveau zijn gedetailleerd waarop alle functionele processen
kunnen worden geïdentificeerd en alle data movements zichtbaar zijn,
dan moet de meting plaatsvinden op basis van de gedefinieerde
functionaliteit en die moet dan worden geschaald naar de granulariteit
van een functioneel proces. (Zie: ‘Advanced & Related Topics) voor
methodes voor het indicatief meten (ofwel meten van functionele
omvang op basis van FUR vroeg in het ontwikkelproces).
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ID
R-06

NAAM
Functioneel
proces

OMSCHRIJVING
a) Een functioneel proces moet zijn afgeleid van ten minste één
onderkende FUR binnen de afgesproken scope.
b) Een functioneel proces (-type) moet worden uitgevoerd als een
onderkend triggering event (-type) zich voordoet.
c) Eén specifiek event (-type) kan één of meerdere functionele processen
(-types) triggeren die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Een specifiek
functioneel proces (-type) kan getriggerd worden door meer dan één
event (-type).
d) Een functioneel proces moet uit tenminste twee data movements
bestaan, een Entry en een Exit of een Write.
e) Een functioneel proces behoort in zijn geheel tot één, en maximaal tot
één, laag.
f)

Binnen de context van real-time software kan een functioneel proces
eindigen wanneer het in een door zichzelf veroorzaakte wachttoestand
belandt. Bijvoorbeeld het functionele proces heeft alles wat het moest
doen gedaan als reactie op het triggering event en wacht tot het de
volgende tiggering event ontvangt.

g) Eén functioneel proces (-type) moet worden onderkend zelfs als de
bijbehorende FUR aangeeft dat één functioneel proces kan voorkomen
met verschillende subsets met gegevensattributen, en zelfs als deze
variaties en/of verschillende input datawaarden kunnen leiden tot
verschillende verwerkingspaden door het functionele proces.
h) Verschillende event (-types) en dus verschillende functionele proces (types) moeten onderscheiden worden in de volgende situaties:


Wanneer beslissingen resulteren in afzonderlijke events die
ontkoppeld zijn in de tijd gezien. Bijvoorbeeld het vandaag
invoeren van ordergegevens en het later bevestigen van de
acceptatie van de order, moeten als verschillende functionele
processen gezien worden.



R-07

Entry (E)

Wanneer de verantwoordelijkheden voor de activiteiten
verschillend zijn (bijvoorbeeld bij een personeelssysteem
waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van
basis personeelsgegevens gescheiden is van de
verantwoordelijkheid van het onderhouden van de
salarisgegevens), dan
is er sprake van afzonderlijke
functionele
processen.
Hetzelfde
geldt
voor
een
geïmplementeerd software pakket waarbij de functionaliteit
beschikbaar voor de system administrator om het pakket
parameters te onderhouden, die gescheiden is van de
beschikbare functionaliteit voor de ‘gewone’ functionele
gebruiker.
a) Een triggering Entry kan uit slechts één gegevensattribuut bestaan
dat de software simpelweg informeert dat 'gebeurtenis (‘event’) Y
heeft plaatsgevonden'. Veelal, zeker in bedrijfsinformatiesystemen,
heeft de gegevensgroep van een triggering Entry meerdere
gegevensattributen die de software vertellen dat 'event Y heeft
plaatsgevonden en hier zijn de gegevens over dit specifieke event'.
b) Kloktikken die een ‘triggering event’ zijn, zijn altijd extern ten opzichte
van de software die gemeten wordt. Daarom is bijvoorbeeld een event
dat iedere 3 seconden plaatsvindt verbonden aan een Entry die één
gegevensgroep met één gegevensattribuut verplaatst. Merk op dat het
geen verschil maakt of een ‘triggering event’ periodiek gegenereerd
wordt door hardware of door een ander stuk software dat buiten de

COSMIC Method Version 3.0, Measurement Manual. Copyright © 2007.
All rights reserved. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC)

76

ID

NAAM

OMSCHRIJVING
grens van de te meten software ligt.
c) Tenzij er een specifiek functioneel proces voor nodig is, wordt het
bepalen van de tijd op basis van de systeemklok niet als een Entry
gezien.
d) Als een voorkomen van een specifiek event de Entry triggert van een
gegevensgroep die uit maximaal ‘n’ gegevensgroepen van een
bepaald object of interest bestaat, en een ander voorkomen van het
zelfde event een Entry triggert van een gegevensgroep met alleen
waarden van een subset van de ‘n’ attributen van het object of interest,
dan wordt slechts één Entry geïdentificeerd die alle ‘n’
gegevensattributen bevat.
a) Alle berichten die gegenereerd worden zonder gebruikersgegevens
(bijvoorbeeld foutmeldingen) worden beschouwd als waarden van één
attribuut van één object of interest. Daarom wordt er één enkele Exit
geïdentificeerd voor al dit soort berichten binnen ieder functioneel
proces.
b) Als een Exit van een functioneel proces een gegevensgroep verplaatst
die bestaat uit maximaal ‘n’ gegevensattributen van een bepaald
object of interest en de FUR staat het toe dat het functioneel proces
ook een voorkomen kan hebben van een Exit die een gegevensgroep
verplaatst die alleen een subset van de ‘n’ attributen van het object of
interest bevat, dan wordt één Exit geïdentificeerd die alle ‘n’
gegevensattributen bevat.

R-08

Exit (X)

R-09

De uniciteit
a) Tenzij de FUR iets anders voorschrijven, worden alle
van
data
gegevensattributen die een enkel object of interest beschrijven en die
movements
moeten worden ingevoerd in een functioneel proces, samen met alle
en mogelijke
bijbehorende gegevensverwerking, geïdentificeerd en geteld als één
uitzondering
Entry (type).
en
Opmerking: Een functioneel proces kan natuurlijk meerdere Entry
types afhandelen, waarbij iedere Entry een gegevensgroep verplaatst
dat een ander object of interest beschrijft.
Dezelfde equivalente regel is toepasbaar op iedere Read, Write of Exit
data movement in een ieder gegeven functioneel proces.
b) Meer dan één Entry data movement (type) die hetzelfde object of
interest beschrijven, kunnen worden geïdentificeerd als er FUR zijn
voor deze verschillende Entries. Op dezelfde wijze kunnen er
meerdere Entries worden geïdentificeerd voor het meermaals
verplaatsen van dezelfde gegevensgroep binnen een bepaald
functioneel proces, als er een FUR is die dit voorschrijft. Dit soort FUR
kunnen zich voordoen als er verschillende Entries komen vanuit
verschillende
functionele
gebruikers
die
verschillende
gegevensgroepen invoeren (die allen hetzelfde object of interest
beschrijven). Dezelfde equivalente regel kan worden toegepast op
iedere Read, Write of Exit data movement in een bepaald functioneel
proces.
c) Herhaalde voorkomens van een data movement type (bijvoorbeeld het
verplaatsen
van
dezelfde
gegevensgroep
met
dezelfde
gegevensverwerking) dient niet meer dan één keer te worden
geïdentificeerd en geteld binnen één functioneel proces.
d) Als er meerdere voorkomens van een data movement type van elkaar
verschillen binnen een bepaald functioneel proces, omdat de
bijbehorende gegevensverwerking van elkaar verschilt vanwege het
feit dat de verschillende waarden van de gegevensattributen ertoe
leiden dat de gegevensgroep in verschillende verwerkingspaden
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terechtkomt, dan wordt deze data movement toch slechts één keer
geïdentificeerd en geteld binnen dat functioneel proces.
Een functioneel proces moet een gegevensgroep verkrijgen via een
Entry data movement door een functionele gebruiker, als het de
functionele gebruiker niet hoeft te vertellen welke gegevens verstuurd
moeten worden, zoals in een van de volgende twee gevallen:


Als een functioneel proces een triggering Entry verstuurt die een
functioneel proces opstart. (In administratieve software komt dit
meestal van een menselijke gebruiker).



Als een functioneel proces, nadat het is gestart, aan de functionele
gebruiker vraagt: ‘Stuur me de data, als het er is’, waarna de
functionele gebruiker de gegevens stuurt (dit wordt meestal
‘polling’ genoemd in realtime software).

In dit laatste geval wordt er bij conventie geen Exit vanuit het
functioneel proces geïdentificeerd om de benodigde gegevens te
verkrijgen. Het functioneel proces hoeft slechts een kort bericht te
versturen naar de functionele gebruiker en deze functionaliteit wordt
geacht om onderdeel te zijn van de Entry. De functionele gebruiker
weet wat hij moet sturen en het functioneel proces weet wat te
verwachten. Slechts één Entry is nodig in dit geval.
Zie ook uitgangspunt c’ voor een Entry in paragraaf 4.1.2.
c) Waar een functioneel proces de services van een functionele
gebruiker nodig heeft (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van gegevens)
en de functionele gebruiker moet worden verteld welke gegevens hij
moet versturen (normaal gesproken als de functionele gebruiker zich
buiten de software scope bevindt van de te meten software), dan moet
een Entry/Exit paar data movements worden geïdentificeerd. De Exit
bevat het verzoek om de benodigde gegevens, de Entry bevat de
benodigde gegevens.
R-11

R-12

Control
Binnen administratieve systemen moeten ’control commands’ genegeerd
commands
worden omdat zij geen gegevens verplaatsen over een object of interest.
binnen
administratie
ve systemen
Aggregeren a) Voor ieder functioneel proces wordt de functionele omvang van alle
individuele data movements geaggregeerd tot een enkele waarde
van
voor de functionele omvang door ze bij elkaar op te tellen.
meetresultaten
OmvangCFP (functioneel procesi) =
Σ omvang(Entriesi)
+ Σ omvang(Exitsi)
+ Σ omvang(Readsi)
+ Σ omvang(Writesi)
b) Voor ieder functioneel proces wordt de functionele omvang van
wijzigingen in de FUR geaggregeerd vanuit de omvang van de data
movements die zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd in het
functioneel proces, volgens de volgende formule.
OmvangCFP
(Wijziging(functioneel
procesi))
=
Σ
omvang
(toegevoegde data movements) + Σ omvang (gewijzigde data
movements) + Σ omvang (verwijderde data movements)
Voor meer informatie over het meten van wijzigingen en de betekenis
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van ‘toegevoegd’, ‘gewijzigd’ en ‘verwijderd’ zie paragraaf 4.3.2. Voor
het meten van de omvang van gewijzigde software, zie paragraaf 4.4.
c) De omvang van ieder stuk te meten software binnen een
gedefinieerde scope wordt verkregen door de omvang van de nieuwe
en alle gewijzigde functionele processen binnen de geïdentificeerde
FUR voor ieder stuk software bij elkaar op te tellen.
d) De omvang van een wijziging aan een stuk software binnen een
vastgestelde scope wordt verkregen door de omvang van alle
wijzigingen voor dat stuk te aggregeren onder toepassing van de
regels e) en f) hieronder.
e) Omvang van stukken software of van wijzigingen aan een stuk
software binnen lagen mogen alleen worden opgeteld als ze met
dezelfde granulariteit zijn gemeten.
f)

Omvang van software en/of wijzigingen in de omvang van stukken
software binnen één laag mogen alleen opgeteld worden als dit
vanuit het doel van de meting zinvol is.

g) De omvang van een stuk software kan niet worden bepaald door de
omvang van zijn componenten (onafhankelijk van hoe het is
onderverdeeld) bij elkaar op te tellen, tenzij de data movements
tussen de componenten buiten beschouwing worden gelaten.

h) Als de COSMIC methode lokaal wordt uitgebreid (bijvoorbeeld om

R-13

een bepaald aspect van de omvang te meten die niet door de
standaard methode wordt afgedekt) dan moet de omvang die via de
lokale uitbreiding is geteld afzonderlijk worden gepresenteerd en mag
deze NIET opgeteld worden bij de omvang die is verkregen met de
standaard methode, gemeten in CFP (zie verder paragraaf 4.5).
Wijzigen van a) Als een data movement gewijzigd moet worden, wordt dit gemeten als
één gewijzigde CFP voor het gewijzigde data movement, onafhankelijk
een
data
van het werkelijke aantal uitgevoerde wijzigingen aan dit ene data
movement
movement.
b) Als een gegevensgroep moet worden gewijzigd, dan moeten de data
movements die deze gegevensgroep verplaatsen niet worden
geïdentificeerd als gewijzigde data movements indien hun
functionaliteit niet is beïnvloedt.
Opmerking1. Een wijziging van een waarde van een voorkomen van een
attribuut, zoals de waarde van een individuele code van een attribuut
waarvan de waarden een code systeem vormen, is geen wijziging van het
attribuuttype.
Opmerking2. Een aanpassing aan data die voorkomt op een invoer of
uitvoerscherm en die niet gerelateerd zijn aan een object of interest voor
een functionele gebruiker, moet niet worden geïdentificeerd als een
gewijzigde CFP (zie paragraaf 3.3.4 voor voorbeelden van dit soort data).

R-14

Noteren van
Een COSMIC meetresultaat moet als volgt worden genoteerd: “x CFP
COSMIC
(v.y) “, waar:
metingen
“x” = de numerieke waarde van de functionele omvang,

COSMIC Method Version 3.0, Measurement Manual. Copyright © 2007.
All rights reserved. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC)

79

ID

NAAM

OMSCHRIJVING


“v.y” = de identificatie van de standaard versie van de COSMIC
methode die gebruikt is om de numerieke functionele omvang “x” te
verkrijgen.

Voorbeeld: Passen we deze regels toe op dit Meethandboek, dan is het
resultaat: ‘x CFP (v3.0)’.
Opmerking: Als een locale benaderingsmethode is gebruikt om de meting
te verrichten maar de rest van de meting is uitgevoerd door gebruik te
maken van de richtlijnen van een standaard COSMIC versie, dan
moet de bovenstaande notatie richtlijn worden gebruikt. Het gebruik
van de benaderingsmethode wordt elders beschreven – zie paragraaf
5.2.
R-15

R-16

Noteren van
Een COSMIC meetresultaat, dat gebruik maakt van locale uitbreidingen
COSMIC
moet als volgt worden genoteerd:
locale
uitbreidingen
“ x CFP (v. y) + z Lokale FP“, waar:

Rapporteren
van
COSMIC
metingen



“x” = de numerieke waarde is, verkregen door aggregatie van alle
afzonderlijke metingen volgens de standaard COSMIC methode,
versie v.y,



“v.y” = de identificatie is van de standaard versie van de COSMIC
methode die gebruik wordt om de numerieke functionele omvang te
bepalen van de waarde “x”.



“z” = de numerieke waarde is die verkregen wordt door alle
afzonderlijke meetresultaten van locale uitbreiding van de COSMIC
methode.

Als toevoeging op de uitgevoerde metingen, vastgelegd zoals beschreven
in 5.1, zou van iedere meting de volgende attributen moeten worden
vastgelegd:
a) Identificatie van de gemeten software component (naam, versie ID of
configuratie ID).
b) De informatiebronnen die zijn gebruikt om de FUR te identificeren die
zijn gebruikt bij de meting.
c) Het domein van de software.
d) Een omschrijving van het doel van de meting.
e) Een beschrijving van de scope van de meting en de relatie tussen
deze meting en, indien aanwezig, de totale scope van een
gerelateerde verzameling metingen (Gebruik de generieke scope
categorieën in paragraaf 2.2).
f)

De functionele gebruikers van de software.

g) De granulariteit van de FUR en het niveau van decompositie van de
software.
h) Het moment in de levenscyclus van het project waarop de meting is
verricht (vooral als de meting een schatting is die gebaseerd is op een
onvolledige FUR of is verricht op basis van werkelijk geleverde
functionaliteit).
i)

Het doel of de aangenomen foutmarge van de meting.

j)

Indicaties of de standaard COSMIC meetmethode was gebruikt, en/of
een locale benadering van de standaard methode, en/of locale
uitbreidingen waren gebruikt (zie paragraaf 4.5). Gebruik de notatie
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conventies van paragraaf 5.1 en 5.2.
k) Een indicatie of de meting betrekking heeft op ontwikkelde of
geleverde functionaliteit (ontwikkelde functionaliteit wordt verkregen
door het maken van nieuwe software; geleverde functionaliteit houdt
ontwikkelde functionaliteit in, maar ook functionaliteit verkregen op een
andere wijze dan het maken van nieuwe software, Bijvoorbeeld
functionaliteit met inbegrip van alle vormen van hergebruik van
bestaande software, gebruik van bestaande parameters die
functionaliteit toevoegen of wijzigen, etc.).
l)

Een indicatie of de meting betrekking heeft op nieuw gemaakte
functionaliteit of het resultaat is van onderhoud (bijvoorbeeld de som is
van toegevoegde, gewijzigde en verwijderde functionaliteit – paragraaf
4.4).

m) Een beschrijving van de lagenarchitectuur waarbinnen de meting is
verricht, indien van toepassing.
n) Het aantal grote componenten, indien van toepassing, waarvan de
omvang bij elkaar opgeteld is om de totale vast te leggen omvang te
bepalen.
o) Voor iedere scope binnen de scope van de totale meting een
meetmatrix, zoals gespecificeerd in appendix A.
p) De naam van de analist en alle COSMIC certificeringkwalificaties.
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Appendix D
APPENDIX D – GESCHIEDENIS VAN DE COSMIC RELEASES
Deze appendix bevat een samenvatting van de voornaamste wijzigingen van versie 3.0 ten opzichte
van versie 2.2 van COSMIC. Versie 2.2 van de methode was volledig beschreven in het
‘Meethandboek v2.2’ (afgekort door ‘MM’), maar de documentatie van v3.0 wordt nu verdeeld over 4
documenten, waarvan er slechts één Meethandboek genoemd gaat worden.
Het doel van deze appendix is om de lezer die bekend is met MM v2.2 in staat te stellen de
wijzigingen te volgen die gemaakt zijn en waar nodig de rechtvaardiging te begrijpen. (Voor de
wijzigingen die gedaan zijn voor het afleiden van versie 2.2 uit versie 2.1 zie versie 2.2 van het
meethandboek, appendix E.)
Hieronder staan twee verwijzingen naar ‘Methode Update Bulletins’ (of ‘MUB’s). Een MUB wordt
gepubliceerd door COSMIC om verbeteringen op de methode tussen belangrijke releases van de
methode definitie voor te stellen.
De twee MUB’s zijn:


MUB 1 “Voorgestelde verbeteringen op de definitie en uitgangspunten van een software ‘Laag’”,
gepubliceerd in mei 2003.



MUB 2 “Voorgestelde verbeteringen op de definitie van een ‘object of interest’”, gepubliceerd in
maart 2005.

Tijdens het updateproces van de methode van v2.2 naar v3.0 is geprobeerd om de leidraad te
rationaliseren zoals tussen ‘uitgangspunten’ en ‘regels’ en alle voorbeelden te scheiden van de
uitgangspunten en regels. Deze wijzigingen en vele redactionele verbeteringen hier worden niet
beschreven.
V2.2 Ref

V3.0 Ref

Wijziging

COSMIC Herstructurering van de methode
A ‘Measurement Strategy’ phase has been separated out as the first
phase of what is now a three-phase method.
The Measurement Strategy phase now includes consideration of
‘layers’, ‘boundaries’ and ‘(functional) users’, which were considered to
be part of the Mapping phase in the MM v2.2
Een ‘ Meetstrategie’ fase is gescheiden van de eerste fase wat nu de
drie fase methode is.
De Meetstrategie fase bevat nu ‘lagen’, ‘grenzen’ en ‘(functionele)
gebruikers’ die werden beschouwd als onderdeel van de Vertaalfase in
MM v2.2.
Herstructurering van het meethandboek
2.2,
2.7,
3.1,
3.2

Hoofdstuk 2

Bij het vervaardigen van v3.0 van de COSMIC Methode is de MM v2.2
voor het gemak van de gebruiker gesplitst in 4 documenten
 COSMIC Methode v3.0: Documentatie Overzicht en Begrippenlijst
(nieuw)
 COSMIC Methode v3.0: Methode Overzicht (Hoofdstuk 1 en 2 van
MMv2.2).
 ‘COSMIC Methode v3.0: Meethandboek (Hoofdstukken 3,4 en 5 en
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de appendices van MM v2.2)
‘COSMIC Method v3.0: Advanced and Related Topics’ (Chapters 6
and 7 from MM v2.2)
COSMIC Methode v3.0: Advanced & Related Topics (Hoofdstuk
6 en 7 van MM v2.2).

Verwijzingen naar achtergrond- en onderzoekspapers zijn verwijderd uit
MM. Ze zijn beschikbaar op de website www.cosmic-sizing.org. De
enige overgebleven referenties in deze 4 documenten worden gegeven
in voetnoten.
Hoofd
stuk 4
Appen
dix D

Hoofdstuk 4

Het hoofdstuk over de meetfase is aanzienlijk geherstructureerd om het
verhaal logischer te maken.
-Deze appendix over “Verdere informatie over software lagen’ is
verwijderd omdat het niet meer strookt met MUB 1 en weinig waarde
toevoegt. Zie ook de onderstaande opmerkingen over wijzigingen waar
men rekening mee moet houden bij MUB 1
Wijzigingen van namen en terminologie
De ‘COSMIC-FFP’ naam van de methode is vereenvoudigd tot ‘COSMIC’
methode
5.1
4.2
De naam van de meeteenheid ‘COSMIC functional size unit’ (afgekort als
‘Cfsu’) is gewijzigd naar ‘COSMIC Function Point’ (afgekort als ‘CFP’). Zie
het voorwoord van dit handboek v3.0 voor een verklaring van deze
wijziging.
4.1
4.1.7
De ‘Data movement de-duplicatie’ regel is gewijzigd in ‘Data movement
uniekheid’ regel
Nieuwe, vervangen en verwijderde concepten
Algemeen

2.7

2.3

De concepten ‘abstractie’, ‘gezichtspunt’. ‘Meet gezichtspunt’, het
meetgezichtspunt van de eindgebruiker’ en het ‘meetgezichtspunt van de
ontwikkelaar’ zijn verwijderd.
Deze concepten zijn vervangen door meer algemene concepten, die
aangeven dat de functionele omvang van een stuk te meten software
afhangt van de functionaliteit, dat wil zeggen toegankelijk gemaakt voor
de ‘functionele gebruiker(s)’ van de software
Deze moeten voor de te meten software identificeerbaar zijn in de FUR
Het definiëren van de ‘functionele gebruiker(s)’ is daarom voorwaarde
voor het definiëren van welke omvang moet gemeten worden of voor het
interpreteren van een bestaande omvangmeeting

3.2

--

2.3

2.2.2

Zie het voorwoord van dit handboek v.3.0 voor meer informatie over deze
wijziging
Het concept van ‘gebruiker’ (zoals gedefinieerd in ISO/IEC 14143/1) is
vervangen door het concept ‘functionele gebruiker’ dat een strikter
concept is. Zie het voorwoord van dit handboek v.3.0 voor meer
informatie over deze wijziging.
In 2.3.2 zijn twee voorbeelden geïntroduceerd waarin de functionele
omvang varieert per type functioneel gebruiker, die in de FUR zijn
gedefinieerd, te weten een voorbeeld van software voor een mobiele
telefoon en een voorbeeld van een bedrijfsapplicatie software pakket
Het ‘niveau van decompositie’ van de te meten software is
geïntroduceerd in de discussie over de scope van de meting
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De ‘granulariteit’ van de FUR van de te meten software is in de discussie
over de meetstrategie geïntroduceerd. Er wordt een uitgebreid voorbeeld
gegeven. Zie het voorwoord van dit handboek v.3.0 voor meer
gedetailleerde informatie over deze wijziging
-2.4.3
De ‘granulariteit van een functioneel proces’ is gedefinieerd en regels en
een aanbeveling zijn gegeven
3.4
4.2
Het concept van ‘datagroep persistentie’ dat drie persistentie niveaus
inhoudt, namelijk ‘vluchtig’, ‘kort’ en ‘ongedefinieerd’ zijn verwijderd omdat
het onnodig bleek te zijn. Het concept ‘persistente opslag’ is
geïntroduceerd.
4.1
-Het concept van ‘de-dupicatie’ is verwijderd omdat het onnodig bleek te
zijn.
Verbeterde en verfijnde definities, uitgangspunten en regels
--

2.4

2.3

2.2

2.4.1

1.3

2.4.2

1.4

2.4, 3.1

2.2.3,
2.2.4,
3.1

--

3.2.4

2.5

4.2, 4.3

2.6

2.4

2.7

2.2

3.2

4.1.8

--

3.1

3.3

3.2.1

3.3
--

3.2.1
3.2.1

De definitie van ‘Functionele User Requirements’ is gewijzigd conform de
2007 editie van ISO/IEC 14143/1
Het ‘Software Context Model’ is uitgebreid en verfijnd als een serie
uitgangspunten
Het ‘Generieke Software Model’ is uitgebreid en verfijnd als een serie
uitgangspunten
De definitie van ‘laag’ is bijgesteld rekening houdend met MUB 1.
De figuren 2.4.1.1, 2.4.1.2 en 2.4.1.3 van MM v2.2 die gebruikt werden
om de interactie te illustreren van gebruikers met software in ‘lagen’ zijn
vervangen in v3.0 door de figuren 2.2.3.1 en 2.2.3.2 die de typische
fysieke gelaagde architectuur illustreren en de figuren 3.1.1 en 3.1.2 die
de logische interactie tussen functionele gebruikers en de software in
lagen illustreert
Het doel van deze wijziging is om duidelijker onderscheid te maken
tussen de fysieke zienswijze van typische gelaagde software architectuur
en de logische zienswijze van de functionele gebruiker van een stuk te
meten software volgens het COSMIC model
Het concept van een ‘peer component’ is gedefinieerd en de
uitgangspunten zijn vastgelegd, rekening houdend met MUB 1
De ‘kenmerken’ van het meetproces zoals beschreven in v2.2 is
herschreven als een verzameling uitgangspunten en regels in v3.0
Materiaal over ’omvangmeting in een vroeg stadium van een project (het
schalen van de meting) wordt voor een deel in v3.0 paragraaf 2.4
behandeld onder ‘Granulariteit’ en is uitgebreid in het document ‘COSMIC
Methode v3.0: Advanced & Related Topics’
Er is opmerking toegevoegd bij de definitie van ‘scope’ om onderscheid te
maken tussen de ‘overall scope’ van een meting (die meerdere
afzonderlijke stukken software kan inhouden waarvan de omvang
gemeten moet worden) en de ‘scope’ van een afzonderlijke
omvangmeting.
Drie cases die de interactie van gebruikers over de grens met de software
in verschillende lagen en vanuit verschillende ‘meet gezichtpunten’
illustreren, zijn verplaatst en herschreven in het licht van de verwijdering
van ‘meet gezichtspunten’. Zie 4.1.8 (van MM v3.0)
Een uitgangspunt is toegevoegd met betrekking tot het toepassen van het
Generieke Software Model op de te meten software
De definitie van ‘functioneel proces’ is verfijnd om rekening houdend met
de introductie van het concept van ‘functionele gebruiker’ die door deze
definitie ‘actor’ vervangt
De definitie van ‘triggering event’ is verfijnd
De relatie tussen een triggering event, een functionele gebruiker, een
‘triggering Entry’ en een functioneel proces wordt verduidelijkt in figuur
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3.1

3.2.2

--

--

3.2.3,
3.2.4,
3.2.5
3.3.1

3.4

3.3.3

--

3.3.4

--

3.3.5

3.5

3.4

4.1
4.1

4.1.1
4.1.7

4.1

--

4.1

4.1.8

4.1

4.1.6

4.1.1

4.1.2

4.1.2

4.1.3

4.1.3

4.1.4

4.1.4
--

4.1.5
4.1.9

--

4.1.10

4.1.5
4.3

4.5
4.3

3.1.1
De uitgangspunten en regels voor een “functioneel proces’ zijn opgegaan
in een herziene verzameling regels
Vele voorbeelden zijn geïntroduceerd van functionele processen en hoe
deze kunnen worden geïdentificeerd,
De definitie van ‘object of interest’ is in overeenstemming gebracht met
MUB 2
Voorbeelden van de identificatie van objects of interest en datagroepen
zijn los gemaakt van de regels over datagroepen. Het domeinspecifieke
materiaal over ERD analyse conventies is verplaatst naar de ‘Guideline
for Sizing Business Application Software using COSMIC v 1.0’
Er is een leidraad gegeven over ‘data of datagroepen die geen kandidaat
zijn voor datamovements’
Er is een leidraad gegeven over wanneer het niet de moeite loont om een
‘functioneel gebruiker’ te onderscheiden van een ‘object of interest’
waarvan data verplaatst is. Dit komt voornamelijk voor in real-time
software.
Sinds de overweging dat data attributen niet langer een verplicht
onderdeel is van de methode, is de discussie over ‘data attributen’
afgenomen en vereenvoudigd
De definitie van een ‘data movement’ is verfijnd
De regels over ‘data movement de-duplicatie’ (nu onder een ander naam
als regels over ‘data movement uniekheid en mogelijke uitzonderingen’) is
door het toevoegen van enkele voorbeelden veel duidelijker geworden.
De domeinspecifieke regels over Read en Write datamovements in
‘Update’ functionele processen zijn verplaatst naar de ‘Guideline for
Sizing Business Application Software using COSMIC v 1.0’
De ‘regels over uitwisseling van data over grenzen’ (in MM v2.2 toegepast
in de ‘Developer Meetgezichtspunt) zijn verwijderd, maar de concepten
zijn gecombineerd met de cases die eerder in MM v2.2 paragraaf 3.2
hebben gestaan, om een nieuwe paragraaf aan te maken over ‘als een
functioneel proces data verplaatst van en naar persistente opslag’
‘Gegevensverwerking’ is gedefinieerd en een uitgangspunt is toegevoegd
over ‘gegevensverwerking geassocieerd met data movements’.De
richtlijnen over gegevensverwerking geassocieerd met de verschillende
types data movements zijn uitgebreid
De uitgangspunten en regels voor een Entry zijn verfijnd. Een nieuw
uitgangspunt met betrekking tot “vraag voor invoer’ is toegevoegd
De uitgangspunten en regels voor een Exit zijn gerationaliseerd inclusief
het verwijderen van de verwijzing naar het ‘eindgebruiker meet
gezichtspunt’
De uitgangspunten en regels voor een Read zijn verfijnd. Een nieuw
uitgangspunt met betrekking tot ’Verzoek tot lezen’ is toegevoegd
De uitgangspunten en regels voor een Write zijn verfijnd
Nieuwe regels zijn toegevoegd over “als een functioneel proces data
nodig heeft van een functioneel gebruiker’
Een definitie en een regel zijn geïntroduceerd voor het concept van een
‘controle commando’ die alleen valide is in het bedrijfsapplicatie software
domein
De discussie over ‘locale uitbreidingen op de methode’ is uitgebreid
Uitgangspunten over ‘aggregatie van meetresultaten’ zijn gewijzigd naar
‘regels’ en uitgebreid om de regels te dekken voor het verkrijgen van de
omvang van een stuk software door de omvang van deze componenten
bij elkaar op te tellen. De MM v2.2 verwees naar deze regels alleen vanuit
de context van het meetgezichtspunt van de ontwikkelaar. ‘Deze
beperking is verwijderd’.
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--

4.4

5.1

5.1

5.2

5.2

App. B
App. C

App. B
App. C

Er is een nieuwe paragraaf ‘meting van de omvang van wijzigingen in de
software’ toegevoegd. Hier zijn ook nieuwe regels voor gegeven.
Regels om meetresultaten te noteren zijn gewijzigd om de wijziging van
de meeteenheid van ‘Cfsu’ naar ‘CFP’ herkennen.
Regels over het rapporteren van metingen zijn uitgebreid om meer items
te op te nemen
Gewijzigd naar v3.0 Uitgangspunten
Gewijzigd naar v3.0 Regels

COSMIC Method Version 3.0, Measurement Manual. Copyright © 2007.
All rights reserved. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC)

86

Appendix E
APPENDIX E
PROCEDURE

-

COSMIC

WIJZIGINGSVERZOEK

EN

COMMENTAAR

De COSMIC Measurement Practices Committee (MPC) wil graag feedback, opmerkingen en indien
nodig wijzigingsverzoeken ontvangen voor de COSMIC methode. Deze appendix beschrijft hoe met
de COSMIC MPC gecommuniceerd kan worden.
Alle communicatie met de COSMIC MPC moet worden verstuurd in het Engels per e-mail aan het
volgende adres:
mpc-chair@cosmic-sizing.org
Al het commentaar met betrekking tot de Nederlandstalige versie kan worden verstuurd per e-mail aan
cosmic@nesma.org

Informele algemene feedback en opmerkingen
Informele opmerkingen en/of feedback met betrekking tot de COSMIC documentatie, zoals de
moeilijkheden om de methode te begrijpen of toe te passen, aanbevelingen voor algemene
verbetering, etc. kunnen aan bovenstaande adressen worden gestuurd. De meldingen worden
vastgelegd en worden binnen twee weken na ontvangst bevestigd. De MPC kan niet garanderen dat
naar aanleiding van algemene opmerkingen actie wordt ondernomen.

Formele wijzigingsverzoeken
Daar waar de COSMIC lezer denkt dat er een fout in de tekst staat of er behoefte aan verduidelijking
is of dat een deel van de tekst zou moeten worden verbeterd, dan kan een formeel wijzigingsverzoek
(Change Request - CR) worden ingediend.
Formele CR’s worden gelogd en binnen twee weken na ontvangst bevestigd. Aan iedere CR zal dan
een serienummer worden toegekend en het zal worden verspreid onder de leden van de COSMIC
MPC, een wereldwijde groep met experts op het gebied van de COSMIC methode. De normale review
cyclus duurt minimaal een maand en kan langer duren als de CR moeilijk op te lossen is.
De uitkomst van de review kan zijn dat de CR wordt geaccepteerd, of wordt afgewezen, of ‘dat er
eerst verder gediscussieerd zal moeten worden. Dit laatste geval bijvoorbeeld als er een
afhankelijkheid is op een andere CR. De uitkomst wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd naar de
indiener van het CR.
Een formele CR zal alleen geaccepteerd worden als het is gedocumenteerd met de volgende
informatie:


Naam, functie en organisatie van de persoon die het CR indient



De contact informatie van de persoon die het CR indient
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De datum van indiening



Een algemene verklaring van het doel van het CR (bv. ‘tekst zou verbeterd moeten worden’)



De daadwerkelijke tekst die verbeterd, die vervangen of die verwijderd moet worden. (of een
duidelijke verwijzing hiernaar)



De voorgestelde nieuwe of gewijzigde tekst



Volledige uitleg van waarom de wijziging nodig is.

Een formulier om een CR in te dienen is verkrijgbaar van de site www.cosmic-sizing.org.
De beslissing van de COSMIC MPC betreffende de uitkomst van een CR review en, indien
geaccepteerd in welke versie van de COSMIC documentatie de CR wordt toegepast, is definitief.

Vragen over de toepassing van de COSMIC methode
De COSMIC MPC betreurt het dat het niet in staat is om vragen te beantwoorden met betrekking tot
het gebruik of de toepassing van de COSMIC methode. Er bestaan commerciële organisaties die
training, tools en consultancy bieden voor de methode. Bezoekt u alstublieft de site www.cosmicsizing.org voor meer details.
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