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Samenvatting g 

Dezee dissertatie laat een aantal experimentele technieken zien om legacy software 
systemenn te kunnen begrijpen. Software systemen die gebruikt worden, moeten 
wordenn onderhouden. Het onderhouden van een complex software systeem is een 
intimiderendee taak. De onderhoudsactiviteit bestaat uit het aanpassen van de bron-
codee van het systeem. Een groot gedeelte van die activiteit is het vinden van de 
exactee locatie van het voorwerp dat veranderd moet worden in de broncode. De 
veranderingenn die moeten worden uitgevoerd kunnen verschillen van het uitvoe-
renn van een kleine verandering, bijvoorbeeld het repareren van een kleine fout, 
tott structurele veranderingen die nodig zijn omdat het ontwerp van het systeem is 
veranderd.. Voor de verschillende soorten wijzigingen zijn verschillende soorten 
informatiee nodig. 

Eenn manier om zulke informatie te verkrijgen is door "snel systeem begrip". 
Lexicalee analyse wordt dan gebruikt om een aantal feiten uit een Cobol legacy 
systeemm te extraheren. Een van de feiten is een zogenaamde systeeminventaris, 
diee een aantal basismetrieken over het systeem laat zien. Verder wordt er gede-
tailleerdee informatie over databasegebruik per module afgeleid en informatie over 
waarr welke datavelden in het systeem worden gebruikt. De relatie tussen de Cobol 
sectiess wordt geanalyseerd en gepresenteerd, zowel grafisch als tekstueel. Tot slot 
wordenn een aantal conclusies getrokken over de analyseresultaten. Door gebruik 
tee maken van een lichtgewicht en (daardoor) niet heel precieze analysetechniek 
kann er een initieel antwoord worden gegeven op vragen als: "Bevat het systeem 
herbruikbaree code?" en "Welk gedeelte van de code is platformspecifiek?". De 
antwoordenn zijn zeker niet gedetailleerd genoeg om een structurele verandering 
vann het systeem uit te voeren, maar ze geven genoeg informatie om te beslissen of 
eenn nadere analyse zinvol is, en geven deze informatie op een snelle en kostenef-
fectievee manier. 

Dee resultaten van de hierboven beschreven analyses kunnen worden gecon-
solideerdd door een documentatiegenerator te bouwen. In deze dissertatie is een 
documentatiegeneratoreenn systeem dat een aantal min of meer gedetailleerde ana-
lysess op een legacy softwaresysteem uitvoert en de resultaten op een geïntegreerde 
manierr laat zien, met verschillende abstractieniveaus. Voor sommige van de meer 
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gedetailleerdee analyses die worden uitgevoerd als onderdeel van de documenta-
tiegeneratorr is lexicale analyse niet krachtig genoeg, maar volledige syntactische 
analysee te beperkend, of te duur. Deze dissertatie introduceert de notie van "ei-
landgranunatica's",, waaruit analyses gegenereerd kunnen worden die liberaal zijn 
wanneerr ze het grootste gedeelte van de broncode analyseren (het "water"), maar 
zeerr nauwkeurig als ze het relevante gedeelte van de broncode analyseren (het 
"eiland"). . 

Eenn documentatiegenerator integreert handmatige documentatie met automa-
tischh gegenereerde documentatie. De generator gebruikt grafische, gehyperlinkte 
representatiess van de afhankelijkheden tussen verschillende soorten van modules, 
databestanden,, databases enzovoorts. 

Alss een systeem structureel veranderd moet worden dan moet er een struc-
tuurr worden opgelegd aan een grotendeels ongestructureerd, of in ieder geval niet 
goedd genoeg gestructureerd systeem. Een manier om zo'n structuur af te dwin-
genn is een procedureel systeem te migreren naar een object-georiënteerd systeem. 
Dezee dissertatie vergelijkt twee technieken om de gegevens en de procedures van 
eenn procedureel systeem aan elkaar te relateren, om zo een beginpunt te vormen 
voorr een object-georiënteerd (her-)ontwerp van dat systeem. Deze technieken zijn 
"clusteranalyse""  en "conceptanalyse". Clusteranalyse werkt door een afstand te 
berekenenn tussen verschillende objecten en de objecten die minder dan een zekere 
afstandd van elkaar liggen te groeperen in een cluster. In dit geval wordt de af-
standd tussen verschillende datavelden in een systeem berekend, gebaseerd op het 
feitt dat datavelden al dan niet in dezelfde module worden gebruikt. Conceptana-
lysee groepeert gerelateerde voorwerpen met hun kenmerken in "concepten". Een 
conceptt is een maximale deelverzameling van voorwerpen die exact dezelfde ken-
merkenn hebben. In dit geval zijn de voorwerpen de datavelden en hun kenmerken 
dee modules waar ze in gebruikt worden. 

Conceptanalysee blijkt beter geschikt voor objectidentificatie dan clusterana-
lyse.. Een casus demonstreert dat als bepaalde datavelden van een Cobol systeem 
wordenn gebruikt als voorwerpen (en bepaalde andere datavelden niet) de concept-
analysee van die velden en hun bijbehorende modules leidt tot een beginpunt voor 
eenn object-georiënteerd herontwerp van het originele systeem. 

LegacyLegacy systemen zijn grotendeels ongetypeerd. Dit zorgt ervoor dat de syste-
menn moeilijker zijn te onderhouden, ten dele omdat het moeilijk is de "relevante" 
gegevenss in een systeem te vinden. Type-inferentie is een manier om dit probleem 
deelss op te lossen. Alle datavelden in een systeem worden dan gegroepeerd in "ty-
pes",, gebaseerd op de manier waarop ze met elkaar interacteren. Als deze types 
gebruiktt worden als voorwerpen in de conceptanalyse, in plaats van de datavelden, 
dann verbetert het resultaat van de conceptanalyse als beginpunt voor een heront-
werp. . 

Omm softwaresystemen te analyseren met de mate van detail die nodig is voor 
bijvoorbeeldd type-inferentie moet het systeem geparseerd worden en de parseer-
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bomenn geanalyseerd. In deze dissertatie wordt een systeem geïntroduceerd dat het 
mogelijkk maakt een parseerboom op object-georiënteerde wijze te benaderen. Het 
systeemm produceert ook zogenaamde traversals die het mogelijk maken dat degene 
diee de analyses schrijft zich slechts met die analyses bezig hoeft te houden. Hij 
kann een van de traversal-strategieèn die het systeem biedt kiezen. De analyses die 
mett behulp van dit systeem zijn geschreven laten zich zonder moeite koppelen aan 
eenn grote variëteit van toepassingen. 

ExtremeExtreme programming is een manier van software-ontwikkeling die een aan-
tall  programmeerpraktijken bundelt en hun wederzijdse afhankelijkheden expliciet 
probeertt te maken. Extreme programming focust op veranderbaarheid van sys-
temen.. Een systeem dat is ontwikkeld met behulp van de extreme programming 
methodologiee zou gereed moeten zijn voor elke verandering die de eigenaar van 
hett systeem nodig heeft, zowel klein als structureel. Het laatste hoofdstuk van 
dezee dissertatie onderzoekt of de technieken van extreme programming met te-
rugwerkendee kracht kunnen worden gebruikt bij het onderhouden van een legacy 
systeem,, om zo het begrip en uiteindelijk de veranderbaarheid van zo'n systeem te 
verhogen. . 


