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SAMENVATTING

Een software architectuur kan beschouwd worden als een verzameling van kern
beslissingen m.b.t. het ontwerp van de software van een system. Kennis over dit
ontwerp, oftewel architectuurkennis, is cruciaal voor het begrijpen van een soft-
ware architectuur en daarmee ook de software zelf. Architectuurkennis is meestal
impliciet; het bestaat alleen in de hoofden van de mensen die het hebben gemaakt.
Een probleem is dat deze impliciete vorm van kennis gemakkelijk verloren gaat.
Dit proces wordt ook wel kennis verdamping genoemd en draagt bij tot enkele
problemen waarvan de industrie last heeft: dure evolutie van systemen, moeilijke
communicatie tussen belanghebbenden en beperkte mogelijkheden tot hergebruik.

Het centrale thema van dit proefschrift is het reduceren van deze architectuurken-
nis verdamping. De focus ligt op één belangrijke vorm van architectuurkennis:
architectuur ontwerp beslissingen. Deze vorm is belangrijk, daar het architectuur
proces voor een groot deel draait om het maken van deze cruciale beslissingen. Om
de verdamping te reduceren wordt een zgn. codificatie oplossing verkend waarin
beslissingen gedocumenteerd of gemodelleerd worden.

Voor codificatie is het van belang om een goed begrip te hebben van de concepten,
die men wil codificeren. Om deze reden, is een conceptueel model van architec-
tuur ontwerpbeslissingen ontwikkeld. Dit model beschrijft de delen waaruit een
architectuur ontwerpbeslissing bestaat en hoe zij relateren met andere (bestaande)
concepten. Op basis van dit model zijn twee aanpakken ontwikkeld. De eerste is de
Archium aanpak voor het codificeren, managen en onderhouden van architectuur
ontwerpbeslissingen in een forward engineering setting. De tweede aanpak is de
Architectural Design Decision Recovery Approach (ADDRA) voor het terugvinden
van eerder gemaakte architectuur ontwerpbeslissingen in een reverse engineering
setting.

Beide aanpakken zijn op verschillende wijze geëvalueerd. Voor Archium is onder-
zocht hoe de aanpak algemene use-cases voor het managen van architectuur kennis
ondersteund. Een tweede studie evalueert en vergelijkt Archium met andere aan-
pakken in de context van systeem evolutie. De evaluatie van ADDRA vindt plaats
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door de aanpak toe te passen in een case studie.

Zowel ADDRA, als Archium, helpen een architect met het codificeren van archi-
tectuur ontwerpbeslissingen. Deze codificatie heeft twee belangrijke consequen-
ties voor software architectuur. Ten eerste worden hierdoor ontwerp beslissingen
expliciete verbindingen tussen een ontwerp en de redenen achter het ontwerp. Ten
tweede, kan een software architectuur nu gezien worden als een set van architec-
tuur (ontwerp) beslissingen. Beide gevolgen plaatsen software architectuur in een
nieuw perspectief, vergroten onze kennis over software architectuur en helpen met
het reduceren van architectuur kennis verdamping. Een interessante richting voor
verder onderzoek is om te kijken naar andere types van architectuur kennis en hoe
deze zich verhouden met architectuur ontwerpbeslissingen.




