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Academic Summary in Dutch

Continue integratie en levering toegepast op grootschalige, software-intensieve
embedded systemen

Softwareontwikkeling is een van 's werelds belangrijkste technologieën geworden.
Parallel met de opkomst van softwareontwikkeling zelf, zijn
ontwikkelingsmethodologieën geëvolueerd van het gefaseerde waterval-model naar
meer adaptieve ontwikkelingsmethoden zoals XP en Scrum. Als onderdeel van XP en
andere agile methodologieën werden continue integratie en continue levering
geïntroduceerd om problemen met een lang en onvoorspelbaar integratieproces in de
laatste fase van een project te beperken.

Bedrijven die op grote schaal software-intensieve embedded systemen ontwikkelen
combineren software met elektronische en mechanische subsystemen. Deze bedrijven
kunnen ook gebruik maken van de voordelen van continue integratie en continue
levering, maar alleen als ze kunnen worden aangepast aan uitdagingen en beperkingen
die grootschaligheid en elektronische en mechanische subsystemen veroorzaken.

Het eerste deel van dit proefschrift identificeert de problemen waarmee rekening
moet worden gehouden bij het toepassen van continue integratie met grootschalige
software-intensieve embedded systemen. Dit wordt gevolgd door definities en
interpretaties van continue integratie en continue levering die van toepassing zijn op de
ontwikkeling van grootschalige softwaresystemen. Ten slotte worden de belangrijkste
bijdragen van het onderzoek in dit proefschrift gepresenteerd. Dit bestaat uit twee
modellen en een methode die organisaties helpen die worstelen met de uitdagingen in
verband met de schaal en nabijheid van hardware om tot betere implementaties van
continue integratie en continue levering te komen. Deze bijdragen zijn waardevol voor
zowel onderzoekers als industrie, omdat ze een systematische aanpak bieden in plaats
van blindelings veranderingen aanbrengen en op het beste hopen.
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