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TOEPASBAAR BIJ MODELSTUDIES I N HET WATERBEHEER

Architectuurvooreen
'StandaardRaamwerkWater*
Beleids-enbesluitvormingsprocessen inhetwaterbeheerwordensteedsvakervoorbereid enondersteund doormodelstudiesdieuitgevoerdwordenmetkennisintensievesystemen. Dezestudiesworden
steedsveelomvattender.Deapparatuur waarmeealleaspectenintegraaldoorgerekend moeten
wordenisdaarop nietaltijd berekend.Bovendienzitdekeunisdievereistisvoordieintegrale benaderingverspreidovervelekennisinstituten enorganisaties.Dezewerkendaaromveelvuldigsamen,
maardatlevertinsommigegevallenfrustratiesopvanwegeproblemen bijhetgebruiken vaneikaars
programmatuur ofdatasysteem.Eenaantal organisaties uitdemilieu-enwaterwereld isdaarom
eendiscussiebegonnenoverdemogelijkeontwikkeling vaneenstandaard-raamwerkvoormodelstudiesinhetwaterbeheer.TammevanderWalvanAlrerra(de voortzetting vanhetStaring Centrum
enIBN)legtinonderstaand artikeluitwathet'Standaard RaamwerkWater'beoogtenwateen
modelleurcraan heeftalsvolgendjaareeneersteversievrijkomt.
Ineengezamenlijk verband tussen
Stowa,RIZA, RIVM,TNO,WL/Delft Hydraulics,Geodan-IT,EDSenAlterrazijn drie
'eisen'gesteld aanzo'n standaard-raamwerk
voormodelstudies inhetwaterbeheer(SRW):
het moet deontwikkelingstijd vanaangepast
ofnieuw instrumentarium bekorten,het
moeteenopensysteemzijn waardoorhet
breedgebruikt kanwordenenbeheeren
onderhoud verbeterd wordtdoorhetreducerenvanhetaantalsystemenénhetgeheel
moetgebruikersvriendelijker worden door
standaardisering vandezogenaamdegeneriekeaspectenvan modelsystemen.
Onlangs isde'architectuur' ontworpen
voorhetSRW. Dezebeschrijft destructuur
waarin modelapplicaties samenwerken.
Zoalsgezegd moet hetSRWbijdragenaan
het verhogenvandekoppelbaarheid en de
gebruikersvriendelijkheid vanmodellen.
Het bevateenaantal generieke 'tools' die
voorallerleiapplicaties hetzelfde zijn:een
data-editor, eenvisuahsatietool ofeencasemanagcment-tool.Ommodelapplicaties
metdiegenerieke toolstelaten werken
moeten zeaaneenaantal eisenvoldoen.
Dezeeisen zijn vastgelegd inde interfacevanmodelapplicaties.Alleen modelapplicaties dieaandegespecificeerde interface voldoen, kunnen inhetSRWdraaien.
Demodelapplicaties inhetSRWzijnhet
meest tevergelijken metdezogenaamde
'rekenkernen' vanhuidige modelapplicaties.
Dezakendaaromheen worden door hetSRW
geregeld.Verderiseenaantal spelregelsvoor
koppelingvanmodellen essentieel.Zomoet
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eenmodelapplicatieonafhankelijk zijnvan
dewijze waaropdebenodigdegegevens
aangeleverd worden,zodathetSRWdaarvoorkanzorgen.Verder moeteenmodelapplicatie kunnen samenwerken metandere
modelapplicaties.Inandere woorden:
modelapplicaties moeten weten watze aan
elkaar hebben.Ditvereistbehalve technischeafspraken ookafstemming ophet
semantische vlak.
HetSRWvoorzietin applicatieontwikkelingdoorassemblagevandeinhetSRW
beschikbare modelapplicaties engenerieke
tools,naar believen aangevuld metnieuwe
ofaangepastecomponenten. Elk component
dataandeinterface-specificaties van het
SRWvoldoetkanruntime inhetSRWgeregistreerd worden.Hierdoor wordtinhet
ontwikkelingsstadium vanmodellen
aanzienlijke tijdwinst geboekt.Ookdraagt
hetbijaande kwaliteitsborging vanmodellenwanneer vanmodelapplicatiesde
betrouwbaarheid ennauwkeurigheid vande
berekeningen bekendis.
Bijmodelontwikkeling wordt naastde
software metdemodelapplicatie ookveel
tijd besteedaanhetorganiseren vande
benodigdegegevensenhetopslaanenterughalen vandiegegevens.Schematiserenzal
hetSRWnietdoen,maar modelapplicaties
kunnen iniedergevalterugvallen op de
beschikbare methoden vangegevensopslag.
Naastdetechnische afstemming
moeten modelapplicaties ookinhoudelijke
afgestemd worden opsamenwerking ineen
geïntegreerd instrumentarium. Heterogeni-

teit alsgevolgvanschaal,schematisatie,
modelontwerp, modeldoelstcllingen
toepassingsgebied ismoeilijk teontdekken
en vaaknogmoeilijker teverwijderen.Het
SRWkanhieraan ookniets verbeteren.Het
SRWvoorziet wélineengenerieke schematisatie.HetSRWgaat ervan uitdatallemodelapplicatiesgebruik maken vanmodelelementen (vergelijkbaar metknooppunten
ofvlakken)dietoteennetwerk verbonden
zijn doorconnectoren.Dezeelementenen
connectoren zijn verantwoordelijk voorhet
beheervandegegevens: modelapplicaties
zijn functies diebepaalde inputwaarden
converteren inuitvoerwaarden.Doorop
dezewijzedeschematisatie expliciette
makenenhetbeheervangegevensbij die
schematisatie teleggen kunnen verschillendemodelapplicaties vandezelfde schematisatie gebruik maken.Tijdenshet
ontwerp vanhetSRWisdezeaanpak
getoetst enovereindgebleven aandehand
vanbestaandemodelinstrumentaria enkoppelingsinitiatieven.
Wanneer eenmodelleuropbasisvan het
SRWeenmodelstudie begint,wordt eerstde
schematisatiegemaakt doormodelelementen tebenoemen entekoppelenmet
connectoren. Demodelleur wordt hierin
ondersreund dooreengenerieke 'tooi'.
Daarna moet aangegeven worden welke
variabelen voordemodelstudie vanbelang
zijn enhoezeuitgerekend worden.
Nahetschematiseren moetdemodelleur nogaangeven inwelkevolgorde modelapplicaties moeten rekenen.Inveelgevallen
kunnen modelapplicaties eikaars input
genereren, maar ineenmodelketen moet
aangegeven worden wieheteerst rekenten
wiedaarna.Hierin zaldusookaangegeven
moeten worden hoeinitialisatie plaats moet
vinden.

Zo breed mogelijk
Het project waarin dearchitectuur van
het SRW isbeschreven,isnetafgerond.Mer
dit document indehand wordt komendjaar
een begingemaakt meteeneersteversievan
hetSRW. Hetisdebedoelinghetzobreed
mogelijk intevoeren.HetSRWbeoogtzich
teontwikkelen totdéde-facto standaard
voorapplicatieontwikkeling en-gebruikin
het integraal waterbeheer.Hetisgeen
vervelende standaard.HetSRWstandaardiseertdemanier waarop modelapplicaties
kunnen samenwerken dooreeninterface
voorteschrijven. Ditwordt ookgepubliceerdzodat iedereen,modelleur als software-leveranciercomponenten kanbouwen,

leverenengebruiken in het SRW. Modelapplicaties volgensdezespecificaties zullen,
behalveeenvoudig koppclbaar in hetSRW,
ookeenvoudiger tekoppelen zijn in andere
raamwerken of instrumentaria.
Bijdeontwikkeling van hetSRWwordt
gebruik gemaakt vandestandaarden die
eldersontwikkeld zijn, bijvoorbeeld het
Adventusstelsel.Verder heeft de softwareindustrie eenaantal standaarden ontwikkeldwaar aansluiting bijgezocht wordt.
HetSRWkan niet bestaan zonder dat
modelbouwers debouwstenen leveren. Het
SRWsteltalleen dekoppelbaarheid en
gebruikersvriendelijkheid veiligen faciliteertdaarmee inwezenhet modelbouwproces.Enookalzit het woord 'water'
nadrukkelijk indenaam,hetSRWbeoogt
zichbreder te profileren.
Omdareralveelproces-modellen zijn,is
erbij het ontwerp vande architectuur
aandacht besteed aan migratie van
bestaande systemen. Perbestaand systeem
moet een migratie-strategie bepaald
worden,dieopbasisvaneeneersteeconomischeinschatting langsverschillende banen
geleid kan worden.Migratievan bestaande
systemen kanqua vorm betrekking hebben

ophet inpakken vansystemen met een
zogenaamde 'wrapper' tot het volledig
herbouwen van het systeem.
Migratie heeft alsrisicodat bestaande
systemen alleen aandeformele eisenvan
het raamwerk, dusdeinterface, gaan
voldoen.Deeigenlijke meerwaarde van het
SRWvoor modelkoppeling, beheeren
gebruikersvriendelijkheid kan dan onder
druk komen testaan.Daarom iseenzorgvuldigeafweging persysteem noodzakelijk,
ookineconomische zin.

Samenwerking
Deontwikkeling vaneenStandaard
RaamwerkWater isinmeerdere opzichten
eenboeiendproces.Teneerstewordt het
SRWontwikkeld alsgemeenschappelijk
raamwerk voorallemodelapplicaties in het
integraal waterbeheer. Deeersrehobbel,
namelijk eengemeenschappelijke afsremmingopconceptueel niveau, is inmiddels
genomen. Detweede,dievan softwarematige implementatie, ishoger.Dezehobbel
wordt binnenkort beklommen.Pasalsdie
genomen is,komtdederde hobbel,dievan
breedgebruik inhetwaterbeheer, inzicht.
Deontwikkelingen opIT-gcbieden met
name indesoftware-engineering diegeleld

hebben tot Component Based Development
hebben alopveleplaatsen een meerwaarde
opgeleverd. Het zalzichmoeten bewijzen,
maar deverwachting isdat ookin het integraal waterbeheer deze 'bouwstenen'aanpak succesvolzal zijn.
Eentweedeaspectvan het proces vande
ontwikkeling vanhet SRWisdegerealiseerdesamenwerking tussen 'waterpartijen'.
Deverschillende organisaties dieaande
totstandkoming vanhetSRWbijdragen,
conformeren zichimpliciet aandewensen
verwachting samen meer tezijn dan desom
derdelen.Totnu toeblijkt dezeverwachting uit tekomen.
Eenderdeaspect ishet besefdat doorde
ontwikkeling van hetSRWde softwareengineering eenwezenlijke bijdrage kan
leverenaan het waterbeheer, althans aan het
verbeteren van dekwaliteit vanmodelsystemen enmodelstudies.Voorde deelnemende
organisaties issoftware-ontwikkeling geen
doelopzich.Uiteengoede samenwerking
ophetgebied vansoftwareontwikkeling kan
een nogbeteresamenwerking op inhoudelijk vlakvoortkomen, f
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