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Innoveren, corrigeren en tederheid
John Post
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Hardware
Hardware is de veelal geslaagde poging om fouten in de software te voorzien,
bestaande fouten te optimaliseren, op te slaan en in steeds hoger tempo te
produceren.
Complexe systemen leiden tot complexe fouten.
Mensen die met computers werken gedragen zich niet zoals de computer wil dat ze
zich gedragen.
De toets die uitvalt is altijd die welke je het vaakst gebruikt.
Printer vuistregel: een afdruk is nooit volmaakt.
Paas: ook bij cloud oplossingen gaat het mis wanneer het eigenlijk niet mis kan gaan.

Software
Software is de veelal geslaagde poging om fouten in de hardware te
optimaliseren en door nieuwe versies nieuwe fouten aan toe te voegen.
Alle grote softwareontwikkelingen worden verwezenlijkt op basis van ernstige
programmafouten. Het herstellen van een fout veroorzaakt minstens twee
nieuwe.
Afgeleide theorie: hoe meer fouten er in een programma zitten hoe slechter
de support is.
Wet van de statische logica: 80% van de gebruikers benut slechts 20% van de
beschikbare functies.
SaaS: ook bij cloud oplossingen gaat het mis wanneer het eigenlijk niet mis
kan gaan.
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Data
Data zijn bedoeld om de gebruikers in te sluiten en buiten te sluiten. Schijnbaar zonder
logica.
De notie dat meta-data anonimiteit en privacy garandeert mag naar de prullenbak
worden verwezen.
Een back-up en restore handeling zal vastlopen op het moment dat je het nodig hebt.
Informatie wordt gezocht en gevonden door degene voor wie ze geheim werd gehouden.
Axioma van het informatiegehalte van een zoekopdracht:
I=A–G
I is hoeveelheid info die je krijgt; A = alle data; G = wat je zoekt
Vertrouw ons nu maar
Je hebt wel wat te verbergen

Governance en project management
De befaamde Epstein-Heisenberg-onscherpterelatie

Van de parameters tijd, geld en taak zijn er altijd maar twee exact te berekenen.
Wanneer de taak en de beschikbare tijd bekend zijn is, het onmogelijk uit te
rekenen hoe duur het geheel wordt.
Wanneer de beschikbare tijd en budget bekend zijn, zal niemand weten welk
deel van de taak kan worden verwezenlijkt.
Wanneer de taak en het beschikbare budget bekend zijn, zal niemand weten
hoe en wanneer het doel zal worden bereikt.
Wie alle drie parameters kan bepalen draagt geen
projectverantwoordelijkheid.
ITaas: Het inhuren van een all-in leverancier als een nieuwe parameter
introduceert afhankelijkheid en eigenbelang, waardoor de onscherpte
exponentieel toeneemt.
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Enkele consequenties

Therac 25
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sturend kapitalisme

Doel: gedrag van de mens op grote schaal beinvloeden.
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Gekoppelde en onderling afhankelijke gedragsmodellen
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Digitalisering algemeen

Conclusies
Computersystemen zijn er om werk te vergemakkelijken dat je zonder
die systemen niet zou hebben, dus ICT, weg ermee!
ITaas: Simplificeren operationele modellen en verlagen hindernissen voor
toegesneden ICT infrastructuur en diensten….. Toch?
Design thinking is een effectieve manier om alle elementen van een
oplossing te adresseren.
Yvonne, Yvonne, Yvonne
Waar ben je toch aan begonne.

