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Samenvatting

Niet alle lezers van dit proefschrift zullen weten wat software-architecturen

zijn. We zullen dit begrip proberen uit te leggen door een vergelijking te

maken met de architectuur van huizen.

Het zal duidelijk zijn dat de architectuur van een wolkenkrab-

ber (letterlijk) hemelhoog verschilt van die van een zomerhuisje.

Een wolkenkrabber heeft natuurlijk een heel ander soort fun-

dering nodig, maar ook grotere aan- en afvoerpijpen voor het

water, er zal met andere bezoekersaantallen rekening moeten

worden gehouden, enzovoorts.

Toch wordt van softwaresystemen soms wel verwacht dat ze

in toepassingen worden gebruikt van een geheel andere schaal-

grootte. Dergelijke verwachtingen kunnen niet altijd worden

waargemaakt. Een televisietoestel bijvoorbeeld heeft een ge-

sloten architectuur, wat betekent dat nieuwe functionaliteiten,

geschreven in software, via de kabel kunnen worden binnenge-

haald en als die met elkaar zijn verbonden kunnen gebruikers

met elkaar communiceren.

Als dergelijke productveranderingen niet zijn voorzien en de

software-architect daarmee met zijn ontwerp geen rekening heeft

gehouden, zal het systeem niet zijn voorbereid op toekomstige

uitbreidingen. Een software-architect heeft dus ook tot taak om

zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige uitbreidin-

gen.

Het is natuurlijk onpraktisch om de ontwerper van een zomer-

huisje te laten werken met allerlei speci�caties die gelden voor

veel grotere gebouwen, en voor wolkenkrabber en zomerhuisje

zal niet snel een gezamenlijke architectuur te ontwerpen zijn.

Maar het zou al een hele verbetering zijn als de architectuur
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van de wolkenkrabber ook toepasbaar zou zijn voor een te ont-

werpen atgebouw, en andersom. Ook voor software geldt dat

het om allerlei redenen, waarover hieronder meer, van belang is

om bij de onderliggende architectuur rekening te houden met

toekomstige uitbreidingen en andere toepassingen.

Dit proefschrift gaat over de reconstructie van software-architecturen van

grote systemen zoals die door Philips worden ontwikkeld zoals MRI-scanners

en telefooncentrales. De software van dit soort systemen bevat miljoenen

regels code1 waarvan de eerste code vaak al vijftien jaar oud is. Er is

een groep van zo'n zestig software-ontwikkelaars nodig om het systeem te

onderhouden en uit te breiden met nieuwe functies. Die inspanning kan

aanzienlijk worden gereduceerd als software-architecturen zodanig worden

ontworpen dat ze toepassing in vele systemen mogelijk maken.

Hoofdstuk 1 gaat over het begrip software-architectuur. Daarbij gaat het

om het ontwerpen van duidelijke en eenvoudige algemene structuren die het

mogelijk maken om softwarecode te delen met andere producten. Op die

manier kan een productfamilie ontstaan. Een goed ontworpen architectuur

kan voor vele producten worden gebruikt. Het begrip software-architectuur

is overigens niet eenduidig. Er worden verschillende de�nities gehanteerd.

Een aantal de�nities worden besproken, samen met een aantal gezichts-

punten op software-architecture. Tenslotte worden een aantal doelen voor

producten besproken vanuit bedrijfsperspectief. Zo'n doel is bijvoorbeeld

dat het product snel voor de markt beschikbaar moet zijn. De bedrijfsdoe-

len bepalen uiteindelijk de eisen die aan de architectuur worden gesteld,

zoals de mogelijkheid van hergebruik. Deze eisen zijn op hun beurt weer

richtlijnen voor de architectuurpatronen.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de Software Architectuur

Reconstructie (SAR) methode. Nadat termen worden uitgelegd zoals soft-

ware architecting (de constructie van een nieuwe software-architectuur),

reverse architecting (het proces van het expliciet maken van de software-

architectuur van een bestaand systeem), en architectuurverbetering, wor-

den de basisonderdelen van de SAR-methode besproken: InfoPacks, Archi-

Spects en niveaus van software-architectuur reconstructie (SAR levels). In-

foPacks beschrijven extractie van informatie uit software. ArchiSpects be-

schrijven aspecten van software-architectuur. Voor elk architectuurgezicht-

spunt kunnen andere InfoPacks en ArchiSpects worden gede�nieerd. De

1Het afdrukken van twee miljoen regels code levert een stapel op van 300 boeken met

de omvang van van dit proefschrift.
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SAR levels View View View View View

Optimized

IGenerics and

Speci�cs Confor-

mance

IAspect Confor-

mance

IAspect Assign-

ment

Managed IUsage Confor-

mance

IPart-Of

ILayering Con-

formance

IDepend

IAspect Cou-

pling

IAspect Assign-

ment

Rede�ned ICohesion and

Coupling

IPart-Of

IComponent

Coupling

IDepend

ISource Code Or-

ganisation

IBuild Process
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IDepend
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Table T.1: Software-Architectuur Reconstructie

software-architectuur reconstruction levels die zijn gede�nieerd, zijn : ini-

tieel (initial), beschreven (described), opnieuw gede�nieerd (rede�ned), ge-

controleerd (managed) en geoptimaliseerd (optimized). In tabel T.1 wordt

het raamwerk van de SAR-methode (met een nadruk op de module view

en de code view) getoond. De cellen in de tabel bevatten de InfoPacks en

ArchiSpects zoals verwoord in dit proefschrift.

In hoofdstuk 3 wordt Relatie Partitie Algebra (RPA) behandeld. RPA is

een algebra, gebaseerd op verzamelingen, binaire relaties en operaties die

hierop plaats vinden. Partities, die een aparte rol spelen in deze algebra,

kunnen worden uitgedrukt in \delen-van" relaties (partof -relations). Het
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zijn vooral de speciale operaties op relaties en de partof-relaties die deze

algebra geschikt maken voor software-architectuur. Multi-relaties zijn een

uitbreiding op binaire relaties die uitstekend geschikt bleken voor architec-

tuur analyse. In de SAR-methode wordt RPA systematisch toegepast om

InfoPacks en ArchiSpects te beschrijven.

In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe een software-architectuur van een be-

staand systeem kan worden beschreven door een aantal InfoPacks en Archi-

Spects te de�ni�eren. De ArchiSpects Source Code Organisation en Build

Process behoren tot de code view en de ArchiSpects Software Concepts

Model, Component Dependency en Using and Used Interfaces behoren tot

de module view van software-architectuur. De InfoPacks die noodzakelijk

zijn om ArchiSpects te reconstrueren worden ook besproken.

In hoofdstuk 5 worden een aantal ArchiSpects beschreven die het verbeteren

(of opnieuw de�ni�eren) van een bestaande software-architectuur ondersteu-

nen. De ArchiSpects Component Coupling, Cohesion and Coupling and

Aspect Coupling worden besproken. Deze ArchiSpects kunnen door een ar-

chitect worden gebruikt om het e�ect van een bepaalde verandering in de

architectuur te analyseren.

Hoofdstuk 6 gaat over architectuurveri�catie, het proces om de implemen-

tatie te veri�eren met de gede�nieerde software-architectuur. Er worden

enkele ArchiSpects (Layering Conformance, Usage Control, Aspect Confor-

mance, en Generics and Speci�cs Conformance) besproken die bijdragen

aan het beheersen van de software-architectuur.

De dissertatie wordt afgesloten met enkele concluderende opmerkingen en

aanbevelingen voor gebruik.

De appendices bevatten extractie-, abstractie- en presentatie- programma's

die zijn gebruikt om ArchiSpects van een aantal Philips-systemen te recon-

strueren en presenteren. De laatste appendix laat een overzicht van alle

RPA-operatoren zien.


