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Samenvatting

Executie-architectuurviews
Voor Evoluerende Software-Intensieve Systemen

Ons dagelijks leven hangt meer en meer af van complexe software-intensieve sys-
temen, van ontspanning tot communicatie en van mobiliteit tot gezondheidszorg.
Organisaties die zulke systemen ontwikkelen besteden veel aandacht aan evolueer-
baarheid, die gedefinieerd wordt als de mogelijkheid om het systeem snel, kostenef-
fectief en voorspelbaar aan te passen bij veranderingen. Een architectuurbeschrijving
vormt een ideale ondersteuning voor de evolueerbaarheid van een software-intensief
systeem, omdat het de dimensies blootlegt waarlangs het systeem geëvolueerd is en
naar verwachting zal evolueren.

Het vervaardigen van actuele architectuurbeschrijvingen op een kosten- en tijdsef-
ficinte wijze is een uitdaging voor organisaties die software-intensieve systemen on-
twikkelen. Architectuurbeschrijvingen weerspiegelen niet altijd de realisatie van het
systeem vanwege tijdsdruk, beperkte menskracht, dynamiek van de ontwikkelorgan-
isatie of gebrek aan ondersteuning. Dit proefschrift draagt bij aan het oplossen van dit
probleem door ondersteuning te bieden die architecten nodig hebben om actuele exe-
cutieviews te produceren. Dit zijn architectuurbeschrijvingen van structuur en gedrag
tijdens het uitvoeren van de software die in het systeem is ingebed.

De kernbijdrage van dit proefschrift omvat een aanpak voor architectuurrecon-
structie en een strategie om deze aanpak systematisch toe te passen en in te bedden
in de incrementele ontwikkeling van een software-intensief systeem. De ontwikkel-
ing en validatie van deze elementen hebben bijgedragen aan stand van de techniek
en de praktijk in software-architectuur en reverse engineering. Binnen Philips Health-
care ondersteunen deze elementen het beschrijven en het verbeteren van structuur en
gedrag tijdens het uitvoeren van de software binnen de Philips MRI scanner, een rep-
resentatief groot en complex software-intensief systeem. De combinatie van de aan-
pak en de strategie laat een daadwerkelijke toepassing zien van architectuurconcepten
zoals views en viewpoints, en bovendien tonen ze hoe nuttige architectuurinformatie
over complexe software-intensieve systemen teruggewonnen en georganiseerd kan
worden.
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