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Samenvatting

De software architectuur is de ruggengraat van software systemen. De ontwerp-
beslissingen die worden genomen vormen de basis van deze architectuur. Als je
deze beslissingen en de motivering van deze beslissingen vergeet, verlies je be-
langrijke kennis over het systeem; kennis verdamping (knowledge vaporization).
De verdamping van architectuur kennis kan ernstige gevolgen hebben. De evo-
lutie van het systeem is veel duurder terwijl het ook veel lastiger is onderdelen
van het systeem opnieuw te gebruiken als de onderliggende ontwerpbeslissingen
onbekend zijn.

Onderzoek naar software architectuur benadrukt dat het belangrijk is om on-
twerpbeslissingen expliciet te behandelen om kennis verdamping te voorkomen.
Door middel van modellen, methodes en tooling wordt er getracht deze proble-
men op te lossen. Ondanks deze inspanningen blijft het probleem in de dageli-
jkse praktijk van het bedrijfsleven vaak voorkomen. In dit onderzoek bekijken we
het probleem vanuit drie verschillende hoeken: artefacten, processen en herge-
bruik. Als eerste laten we zien dat beslissingen over de architectuur kunnen wor-
den verbonden met veelgebruikte architectuur artefacten, waardoor minder ken-
nis verloren gaat. Ten tweede hebben we onderzoek gedaan naar het architec-
tuur ontwikkelprocess en hebben we bekeken welke aspecten van dit proces be-
langrijk zijn voor succesvolle beslissingen. Als laatste laten we zien dat je on-
twerpbeslissingen kan hergebruiken door ze af te leiden van de versiegeschiedenis
van bestaande software systemen.

We zijn begonnen met onderzoek naar de behoeftes vanuit het bedrijfsleven
voor architectuur kennis. Uit dit onderzoek blijkt dat het nodig is om architectuur
beslissingen te verbinden met de huidig gebruikte artefacten voor architectuur,
zoals documentatie of de source code. We laten zien dat er een brug kan ontstaan
tussen de impliciete ontwerpbeslissingen en de artifacts door ontwerpbeslissingen
expliciet bij te houden. Een van de ontwikkelde tools geeft bijvoorbeeld de mo-
gelijkheid om architectuur beslissingen als metadata te annoteren en bij te houden
binnen architectuur documentatie. Op deze manier zijn de ontwerpbeslissingen
verbonden met de documentatie waardoor ze makkelijker kunnen worden onder-
houden.

Vervolgens hebben we onderzoek gedaan naar het beslissingsproces in de prak-
tijk. We hebben gekeken naar de context van het beslissingsproces, zoals de ver-
antwoordelijke voor de beslissing en hoe de beslissing wordt bijgehouden. We
hebben gekeken naar de correlatie tussen deze context en het succes van de besliss-
ing. Hierbij hebben we kleine succesfactoren gevonden: de ervaring als ontwikke-
laar helpt om betere beslissingen te nemen, terwijl uitgebreide documentatie pro-
jecten vertraagt.
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