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Hett Onderzoek 
Softwarehergebruikk is een manier om de praktijk van softwareontwikkeling te 
verbeteren,, door bij de ontwikkeling van nieuwe systemen gebruik te maken 
vann reeds bestaande en getestte onderdelen (componenten). Dit versnelt de 
ontwikkelingg van nieuwe softwaresystemen, aangezien minder software nieuw 
hoeftt te worden ontwikkeld. Tevens verhoogt het de kwaliteit van softwaresys-
temenn omdat onderdelen van erkende kwaliteit kunnen worden gebruikt. 

All  sinds de jaren zestig denkt men na over een 'ideale' softwarewereld, die 
softwareontwikkelaarss verdeelt in twee groepen: componentontwikkelaars en 
componentgebruikerss (systeemontwikkelaars). De eerste groep houdt zich be-
zigg met de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande en algemeen bruikbare 
componenten,, ook wel aangeduid als "development for reuse" (ontwikkeling 
tenn dienste van hergebruik). De tweede groep houdt zich bezig met de ontwik-
kelingg van component-gebaseerde {component-based) softwaresystemen. Daar-
bijj  wordt gebruik gemaakt van door de eerste groep geleverde componenten. 
Dezee aktiviteit noemt men "development with reuse" (onwikkeling met herge-
bruik)) . Aanbod van en vraag naar softwarecomponenten vinden elkaar, ideali-
ter,, op een uitgebreide componentenmarkt. 

Tott op heden wordt deze ideale softwarewereld slechts op kleine schaal, in 
enkelee specifieke toepassingsgebieden (domeinen), benaderd. Van een alge-
menee componentenmarkt is dan ook nog lang geen sprake, want hoewel veel-
belovend,, blijkt succesvol hergebruik van softwarecomponenten erg moeilijk 
inn de praktijk te brengen. 

Omm softwarehergebruik succesvoller te maken zijn specifieke technieken 
nodigg die componentontwikkelaars helpen bij het bouwen van herbruikbare 
componentenn en componentgebruikers bij het zoeken, selecteren en integreren 
ervan.. Deze technieken voor softwarehergebruik dienen te voldoen aan vier 
criteria,, ze moeten: 

1.. een voldoende mate van abstractie bieden voor herbruikbare onderdelen: 
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2.2. hergebruik van onderdelen eenvoudiger maken dan het opnieuw ontwik-
kelenn ervan; 

3.. duidelijkheid verschaffen over de functionaliteit van herbruikbare onder-
delen; ; 

4.. het vinden van herbruikbare onderdelen sneller en eenvoudiger maken 
dann het opnieuw ontwikkelen ervan. 

Ditt proefschrift beschrijft onderzoek dat ten doel heeft om effectief software-
hergebruikk mogelijk maken. Daartoe worden hergebruiktechnieken ontwik-
keldd die aan de bovengenoemde criteria voldoen. De drie centrale thema's die 
hierbijj  een rol spelen zijn: abstractie, compositie en granulariteit. 

Abstractiee Diverse studies tonen aan dat softwarehergebruik in de praktijk 
moeilijkk is. De reden is een gebrek aan algemene abstracties, anders dan lijs-
tenn (lists), stapels (stacks), wachtrijen (queues) etc. Wanneer men zich echter 
richtt op een specifiek toepassingsdomein, dan zijn (domein-specifieke) abstrac-
tiess vaak wel duidelijk te onderscheiden. Binnen zo'n domein zou software-
hergebruikk derhalve succesvol kunnen zijn. In dit proefschrift onderzoeken 
wee deze hypothese en proberen we binnen het domein van taalverwerking 
(language(language processing) een effectieve hergebruikpraktijk te ontwikkelen. Typi-
schee abstracties die in dit domein een rol spelen zijn: ontleden (parsing), ver-
talenn (compiling), transformeren (transforming) en opmaken (pretty-printing). 

Compositiee De ontwikkeling van softwaresystemen door middel van her-
bruikbaree componenten impliceert softwarecompositie. Immers, vanwege her-
gebruikk kan een softwaresysteem niet als één enkel geheel beschouwd wor-
den.. In plaats daarvan vormt het een compositie van enerzijds hergebruikte 
enn anderzijds specifiek-geschreven onderdelen. Componenten kunnen in ver-
schillendee programmeertalen geschreven zijn. Componenten kunnen daar-
naastt verschillende compositiemomenten hebben. Deze compositiemomen-
tenn leiden tot een onderscheid in verschillende typen componenten, bijvoor-
beeld:: broncodecomponenten die tijdens compilatie samengevoegd worden en 
binairee componenten die pas tijdens de executie van een applicatie samen-
gevoegdd worden tot één geheel. Het is wenselijk dat applicaties eenvoudig 
gebruikk kunnen maken van componenten die in verschillende programmeer-
talenn zijn geschreven én dat verschillende compositiemomenten gecombineerd 
kunnenn worden. Daartoe ontwikkelen we in dit proefschrift een architectuur 
diee verschillende integratiemomenten van componenten, geschreven in diverse 
programmeertalen,, ondersteunt. Tevens onderzoeken we hoe de compositio-
naliteitt van componenten verhoogd kan worden door instituut-specifieke af-
hankelijkhedenn te vermijden en door het compositieprocess te automatiseren. 
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Granulariteitt Hoe groot moet een component zijn, hoeveel functionaliteit 
moett het bevatten en hoe specifiek moet die functionaliteit zijn? Deze vra-
genn met betrekking tot componentgranulariteit zijn niet eenduidig te beant-
woorden.. Granulariteit bepaalt echter in grote mate de herbruikbaarheid van 
componenten.. Zo neemt grofkorrelig hergebruik de componentgebruiker veel 
werkk uit handen omdat componenten relatief groot zijn en veel specialistische 
functionaliteitt bevatten. Deze vorm van hergebruik kan dan ook eenvoudig tot 
kostenbesparingenn leiden. Helaas is het aantal toepassingen van zulke specia-
listischee componenten beperkt. Ook is de kans op codeduplicatie groot omdat 
potentieell  herbruikbare onderdelen vast verweven kunnen zitten in een com-
ponentt en derhalve niet herbruikbaar zijn. 

Tegenoverr grofkorrelig hergebruik staat fijnkorrelig hergebruik. Hierbij zijn 
componentenn relatief klein en hebben beperkte, algemeen bruikbare functiona-
liteit.. Dit verhoogd de herbruikbaarheid van componenten en het kan codedu-
plicatiee helpen te verminderen. De voordelen van fijnkorrelig hergebruik zijn 
voorr een componentgebruiker echter geringer vanwege de beperkte functiona-
liteitt die per component hergebruikt wordt en vanwege het algemene karakter 
vann die functionaliteit. Daarnaast groeit de complexiteit van het softwareont-
wikkelprocesss naarmate het aantal gebruikte componenten toeneemt. 

Dee titel van dit proefschrift, "To Reuse or To Be Reused", heeft betrekking 
opp deze tegenstrijdigheid: grofkorrelig hergebruik, dat specifieke voordelen 
biedtt voor componentgebruikers en fijnkorrelig hergebruik, dat juist aan de 
componentontwikkelaarr voordelen biedt. In dit proefschrift onderzoeken we 
off  deze tegenstrijdigheid opgeheven kan worden om zo de voordelen van grof-
enn fijnkorrelig hergebruik te combineren. 

Dee Hoofdstukken 

Ditt proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel ("onwikkeling ten dien-
stee van hergebruik") richt zich op de componentontwikkelaar. Het behan-
deltt onderzoek ter verbetering van de herbruikbaarheid van softwareonder-
delenn (componenten). Het domein van taalverwerking is hierbij gekozen als 
specifiekk toepassingsdomein omdat het, zo is de aanname, voldoende domei-
nabstractiess biedt voor succesvol hergebruik. In hoofdstuk 2, "Grammars as 
Contracts",, ontwikkelen we een raamwerk voor componenthergebruik waarbij 
grammatica'ss een centrale rol vervullen. Enerzijds definiëren zij de gegevens-
structurenn van informatie die componenten onderling uitwisselen. Anderzijds 
dienenn zij om taalafhankelijke onderdelen te genereren om zodoende onder-
houdd aan componenten, als gevolg van taal wijzigingen, te minimaliseren. Het 
hoofdstukk presenteert tevens een softwareontwikkelmodel voor de ontwikke-
lingg van component-gebaseerde taaigereedschappen. Dit ontwikkelmodel heet 
"Language-Centeredd Software Engineering" (taai-georiënteerde softwareont-
wikkeling),, of kortweg, LCSE. Hoofdstuk 3 beschrijft de componentenbundel 
XTT die de implementatie van het raamwerk vormt. XT is een verzameling com-
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ponentenn gericht op de ontwikkeling van programmatransformatiesystemen 
volgenss het ontwikkelmodel van LCSE. Naast XT zelf, beschrijft het hoofdstuk 
ookk een methode om hergebruik van XT componenten te meten. Deze meet-
methodee wordt gedurende het hele proefschrift gebruikt om de effectiviteit van 
dee diverse hergebruiktechnieken te achterhalen. Hoofdstuk 4, "Pretty-Printing 
forr Software Reengineering", beschrijft onderzoek op het gebied van pretty-
printing,, d.w.z. het opmaken van programmateksten. Pretty-printing vormt 
eenn integraal onderdeel van LCSE. Dit stelt harde eisen aan pretty-print com-
ponentenn wat betreft herbruikbaarheid. Het hoofdstuk onderzoekt deze spe-
cifiekee eisen en presenteert de benodigde technieken om aan deze eisen te 
voldoen. . 

Deell  twee van dit proefschrift ("ontwikkeling met hergebruik") richt zich 
opp de componentgebruiker. Onderzocht wordt of de in deel één ontwikkelde 
technologieënn succesvol zijn en hoe assemblage en configuratie van samen-
gesteldee softwaresystemen geautomatiseerd kunnen worden. In hoofdstuk 5, 
"Cost-Effectivee Maintenance Tools for Proprietary Languages", worden de ont-
wikkeldee technieken uit deel één in de praktijk toegepast in een industrieel 
samenwerkingsverbandd voor de ontwikkeling van een documentatiegenerator. 
Onderzochtt wordt of, zoals LCSE belooft, softwarehergebruik- en generatie 
dee ontwikkeling van taai-georiënteerde softwaresystemen kan bespoedigen en 
vereenvoudigen.. Hoofdstuk 6, "Source Tree Composition", stelt dat naast func-
tionelee compositie, ook compositie van broncodemodulen, softwarebouw- en 
confïguratiepocessenn nodig is voor de ontwikkeling van component-gebaseerde 
softwaresystemen.. Daartoe wordt de techniek "Source Tree Composition" ge-
presenteerdd die deze vorm van compositie definieert en automatiseert. Source 
treee compositie heeft ten doel om automatische assemblage van softwaresyste-
menn binnen handbereik te brengen. Hierbij is selectie van gewenste systeem-
onderdelenn voldoende om automatisch de bijbehorende implementatieonder-
delenn te vinden en te integreren. Hoofdstuk 7, "Feature-Based Product Line 
Instantiationn using Source-Level Packages", diept het onderwerp van automati-
schee softwareassemblage verder uit. Dat hoofdstuk onderzoekt algemene tech-
niekenn voor het opzetten en implementeren van software produktlijnen. Deze 
techniekenn behelzen het automatisch vertalen van klant-specifieke, marktge-
relateerdee produkteigenschappen (features) naar technische aspecten die de 
corresponderendee implementatie vormen. De omzetting van de commerciële 
documentatiegeneratorr DOCGEN naar een produktlijnarchitectuur vormt het 
uitganspuntt van dit onderzoek. 

Dee Resultaten 

Inn hoofdstuk 8 worden de resultaten van dit proefschrift beschreven aan de 
handd van de onderzoeksvragen die betrekking hebben op de drie centrale 
thema'ss van dit proefschrift: abstractie, compositie en granulariteit. Hieron-
derr volgt een korte samenvatting van de behaalde resulaten. Tabel 8.1 op 

168 8 
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bladzijdee 140 geeft een overzicht van de ontwikkelde hergebruiktechnieken, 
dee hoofdstukken waar ze worden gepresenteerd, alsmede de hergebniikcrite-
riaa waaraan ze voldoen. 

Abstractiee Effectief softwarehergebruik in het domein van taalverwerking is 
mogelijk.. Hoofdstuk 5, "Cost-Effective Maintenance Tools for Proprietary Lan-
guages",, demonstreert dat softwarehergebruik met behulp van het in hoofd-
stukk 2, "Grammars as Contracts", beschreven ontwikkelmodel en de in hoofd-
stukk 3, "XT: a Bundle of Program Transformation Tools", beschreven compo-
nenten,, efficiënte softwareonwikkeling in het domein van taalverwerking mo-
gelijkk maakt. 

Compositiee Voor effectief softwarehergebruik zijn geschikte compositietech-
niekenn onontbeerlijk. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift 
heeftt geresulteerd in compositietechnieken op drie verschillende vlakken. In 
hoofdstukk 2, "Grammars as Contracts", beschrijven we compositietechnieken 
opp het functionele vlak binnen het taalverwerkingsdomein. De meest opval-
lendee techniek is het gebruik van grammatica's als kontrakt tussen compo-
nenten.. Source tree compositie, gepresenteerd in hoofdstuk 6, is een com-
positietechniekk op het vlak van broncodecomponenten, gericht op automati-
schee softwareassemblage. Tenslotte worden in hoofdstuk 7, "Feature-Based 
Productt Line Instantiation using Source-Level Packages", technieken gepresen-
teerdd voor de compositie van produkteigenschappen. Deze vorm van compo-
sitiee behelst het samenstellen van markt-gerelateerde produkteigenschappen 
(features)) tot operationele softwareprodukten. 

Granulariteitt Door de korrelgrootte van softwarecomponenten variabel te 
makenn kunnen de voordelen van fijn- en grofkorrelig hergebruik gecombi-
neerdd worden. De in hoofdstuk 6, "Source Tree Composition", gepresenteerde 
techniekk ondersteunt zo'n variabele korrelgrootte voor broncodecomponenten. 
Enerzijdss staat deze techniek componentontwikkelaars toe om kleine, alge-
meenn bruikbare, componenten te ontwikkelen. Anderzijds staat het compo-
nentgebruikerss toe om grote componenten her te gebruiken die intern echter 
eenn njnkorrelige structuur kunnen hebben. 

Dee effectiviteit van de in dit proefschrift beschreven technieken voor soft-
warehergebruikk wordt aangetoond aan de hand van hergebruikpercentages die 
inn de diverse hoofdstukken zijn berekend. Tabel 8.1 op bladzijde 146 bevat een 
overzichtt van deze meetresultaten. Het gemeten hergebruikpercentage tussen 
800 en 91 procent is hoog in vergelijking met andere studies en toont aan dat 
dee technieken die in dit proefschrift beschreven zijn een nuttige aanvulling 
vormenn op bestaande hergebruiktechnieken. 


