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Samenvatting

Het managen van software evolutie in embedded systemen
Alles verandert. Dit geldt voor de wereld waarin wij leven. Dit geldt voor de software-
systemen, waarvan wij de laatste decennia meer en meer afhankelijk zijn geworden. Het
groeit mee met zijn omgeving, met nieuwe wetgeving, nieuwe wensen en technologische
vernieuwing. In die systemen zit allerlei bedrijfslogica verborgen die over decennia is op-
gebouwd. Het compleet vervangen van zo’n systeem brengt daarom grote risico’s met zich
mee. De omvang van het systeem, uitgedrukt in functiepunten, geeft een goede indicatie voor
deze risico’s. Bij systemen vanaf 500 functiepunten is vervanging bijzonder risicivol. Is een
systeem meer dan 7000 functiepunten, dan is het bijna gegarandeerd dat er iets mis gaat. De
kosten die dat met zich meebrengt zijn onaanvaardbaar hoog. Onderzoek heeft uitgewezen
dat, wanneer de computers van een bedrijf als Amazon het zelfs maar een uur af laten weten,
dit zo’n e 150.000 kost. Bij een bedrijf dat zich bezig houdt met tussenhandel op de beurs
loopt dit zelfs op tot een astronomisch bedrag van e 5,5 miljoen. In de huidige maatschappij
is het dan ook praktisch onmogelijk om een bestaand software-systeem volledig te vervan-
gen. De enige optie die ons rest is het maken van incrementele wijzigingen en toevoegingen
bovenop het bestaande systeem.

Mede doordat de problematiek rond het incrementeel aanpassen zich vrijwel overal voor-
doet, biedt het een rijke voedingsbodem voor onderzoekers. Het onderhouden van systemen
nadat deze in gebruik zijn genomen, maakt vandaag de dag ongeveer 50 tot 90 procent uit
van de totale kosten van een systeem. Zelfs een kleine verbetering op dit gebied heeft dus al
een enorme impact op de kosten die bedrijven hiervoor moeten maken. Het onderzoek is te
verdelen in zes hoofdlijnen.

Dimensies van software evolutie en onderhoud
Hier draait het om de vraag wat er evolueert en waarom. Dit in tegenstelling tot de
overige vijf hoofdlijnen, die zich meer richten op de vraag hoe dit dan moet gebeuren.
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138 Samenvatting

Reverse en re-engineering
In de loop van de tijd raakt er kennis over het systeem verloren. Veel onderzoek houdt
zich dan ook bezig met het zoeken naar manieren om die kennis terug te halen.

Incrementele wijzigingen
Binnen deze hoofdlijn houdt men zich bezig met onderzoek naar technieken die helpen
inzicht te verkrijgen in wat een verandering in het systeem voor effect zal hebben op
de rest van het systeem en hoe zo’n verandering zo goed mogelijk kan worden doorge-
voerd.

Problemen rond management
De kosten van onderhoud zijn lastig in te schatten. Bovendien is vaak niet duidelijk
wat onderhoud zal opleveren op de lange termijn. Veel onderzoek richt zich dan ook
op de vraag hoe de meerwaarde van onderhoud inzichtelijk is te maken.

Ontwikkelproces
Binnen deze hoofdlijn houden onderzoekers zich bezig met het ontwikkelen van ma-
nieren om het onderhoudsproces te ondersteunen. Ook kijkt men naar manieren waarop
productondersteuning kan worden gegeven aan klanten en naar hoe het proces het beste
vorm gegeven kan worden.

Evolutie van modellen
Tot slot richten onderzoekers hun aandacht op de vraag hoe (ontwerp)documentatie en
andere gegevens mee kunnen groeien met het systeem zelf. Ook synchronisatie van
wijzigingen tussen de verschillende informatiebronnen is een voortdurende bron van
vragen.

Dit proefschrift doet verslag van onderzoek naar reverse en re-engineering technieken,
alsmede naar problemen rond management van projecten. In hoofdstuk 2 staat een concreet
project centraal waarbij de vraag was hoe een bestaande applicatie zodanig aangepast zou
kunnen worden dat deze binnen een nieuw platform kan functioneren. De ervaringen die in
dit project zijn opgedaan, vormden de opmaat tot de overige hoofdstukken. In hoofdstuk 3
beschrijven we een methode om te bepalen wanneer een product klaar is om te worden afge-
leverd. Hierbij kijken we naar het vroegste moment waarop de benodigde productkwaliteit
gegarandeerd is. In de hoofdstukken 4 en 5 beschrijven we een reverse engineering techniek
die de gebruiker in staat stelt om de hoofdlijnen in (een deel van) de software te reconstrueren.

De resultaten in dit proefschrift zijn geboekt op basis van projectdata en software van
Philips Healthcare MRI. Door gebruik te maken van deze praktijkdata zijn de uit dit onder-
zoek resulterende methodes direct toepasbaar. Bedrijven die (nog) niet over de benodigde
gegevens beschikken of nog onvoldoende inzicht hebben in hun eigen processen kunnen de
getallen in dit proefschrift gebruiken als leidraad voor inzet van deze methodes binnen hun
eigen bedrijf.

Herontwerp binnen een bestaande omgeving
Waar op universiteiten de aandacht vaak nog uitgaat naar het ontwerpen en bouwen van
nieuwe systemen, is de praktijk vaak heel anders. Als er al een nieuw systeem ontworpen
en gebouwd moet worden, gebeurt dit vaak binnen een bestaande omgeving die de randvoor-
waarden voor het systeem bepaalt. Vaker nog worden bestaande systemen doorontwikkeld
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om te voldoen aan de eisen van vandaag. Dit is te vergelijken met stedelijke planning waarbij
rekening moet worden gehouden met bestaande bebouwing, met bestaand leidingwerk in de
grond, of met vervuiling in de grond. In stedelijke planning worden dit soort bouwterreinen
brownfields genoemd en deze term begint nu ook langzaam zijn weg te vinden naar de wereld
van software.

In hoofdstuk 2 beschrijven wij onze ervaringen opgedaan in een concreet project bij Phi-
lips Healthcare MRI. Het doel van dit project was om een bestaande applicatie aan te passen,
zodat het kan functioneren binnen een nieuw platform. Hiervoor hebben we een gefaseerde
aanpak gebruikt waarbij we zijn begonnen met het in kaart brengen van de applicatie in
kwestie. In de volgende stap konden we het hart van de applicatie losmaken van de bestaande
omgeving. In de praktijk lijkt dit op het losmaken van een sliert spaghetti, waarbij er altijd
meer spaghetti mee komt dan alleen die ene sliert. Ook hier komt er veel meer mee dan alleen
de code van de applicatie zelf. Door dit stap voor stap te doen, kan worden voorkomen dat er
meer code wordt meegenomen dan alleen het hoogst noodzakelijke. De derde stap bestaat uit
het bepalen hoe de losgeweekte applicatie binnen het nieuwe platform kan worden ingebed.
Hiervoor werd gekeken naar hoe makkelijk het is om deze oplossing vaker te gebruiken, wat
de betrouwbaarheid is en hoe makkelijk het is om onderhoud te plegen. Tot slot, was het van
groot belang om de resulterende applicatie te testen. Bestaande tests zijn echter niet zonder
meer opnieuw te gebruiken. Het is dan ook zaak om grondig na te gaan welke effecten de
wijzigingen hebben op de bestaande tests.

Dit project heeft geresulteerd in een werkende versie van de applicatie binnen het nieuwe
platform. Deze applicatie en de geleerde lessen dienen als voorbeeld voor de complete set
van applicaties die naar dit nieuwe platform zullen worden overgezet. Daarnaast vormde dit
project het startpunt voor twee andere onderzoekstrajecten. Ten eerste heeft dit project ons
geleerd hoe belangrijk het is om een goed overzicht te hebben van (een deel van) de software
en dan vooral welke functionaliteit is geı̈mplementeerd. Daarnaast blijkt een belangrijke
succesfactor de planning van het project. In de praktijk blijken hier echter nogal wat haken
en ogen aan te zitten, zoals we hierna zullen zien.

Behoud van kwaliteit in een concurrerende markt
IT projecten zijn notoire boosdoeners waar het aankomt op tijdige en volledige oplevering.
Dit is verontrustend wanneer je je bedenkt hoe belangrijk IT systemen zijn binnen onze he-
dendaagse maatschappij. Echter, in veel sectoren worden de laatste inzichten op het gebied
van ontwerp en implementatie toegepast. Onder meer de hoge kwaliteit van de software voor
Philips’ MRI scanners toont dit aan. Er moet dus een andere oorzaak zijn voor de opleve-
ringsproblemen.

In de praktijk blijkt dat het vertrekpunt van veel IT projecten niet gelegen is in technische
vragen, maar juist in niet-technische. Ook het succes of falen van een project wordt daarom
niet alleen bepaald door technische oplossingen, maar ook door het management daarvan.
Juist daar blijkt vaak een groot probleem te liggen, doordat de projecten moeilijk te plannen
zijn. Van alle IT projecten wordt 5 tot 15 procent al voor of kort na oplevering opgegeven.
Verder worden veel anderen te laat en boven budget opgeleverd. Slechts enkele projecten
kunnen echt geslaagd genoemd worden.
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In hoofdstuk 3 richten wij ons op de vraag hoe de marktintroductietijd kan worden afge-
stemd op de kwaliteit. Door deze twee variabelen tegen elkaar af te zetten is het mogelijk om
een betere planning te maken. Onze aanpak gebruikt historische gegevens uit een aantal ver-
schillende bronnen, te weten versiebeheer, incidentenadministratie en urenadministratie van
projecten. Op basis van deze gegevens hebben we allereerst een formule opgesteld die aan
de hand van het aantal gespendeerde uren een grove schatting geeft van het aantal defecten
dat ingediend zal worden in de incidentenadministratie. Deze formule is de effort-to-defect-
formule gedoopt.

Nu we weten hoeveel defecten er in totaal ingediend zullen worden gedurende een pro-
ject, is de vraag hoeveel er opgelost moeten worden om een product op te leveren dat in ieder
geval hetzelfde kwaliteitsniveau heeft als systemen die al gebruikt worden. Om hier ach-
ter te komen hebben we, op basis van gegevens over veiligheidsgerelateerde problemen met
systemen die in gebruik zijn bij ziekenhuizen en klinieken, het kwaliteitsniveau van de soft-
ware voor Philips’ MRI scanners bepaald. Hiervoor hebben we een bestaande formule voor
het berekenen van de betrouwbaarheid moeten aanpassen zodat deze ons in staat stelt om de
gemiddelde betrouwbaarheid van een groot aantal systemen met verschillende levensduur te
berekenen.

Uit onze berekening bleek dat de software een hoog betrouwbaarheidsniveau heeft, te we-
ten SIL3. SIL staat voor Safety Integrity Level en is onderdeel van de IEC 61508-standaard.
Deze standaard definieert onder andere vier niveaus van betrouwbaarheid waarbij SIL4 het
hoogst haalbare niveau is. Systemen op dit niveau garanderen dat hooguit eens in de 10.000
jaar zich een veiligheidsgerelateerd probleem voor doet. Ter illustratie, de Nederlandse staat
eist dat de Nederlandse Deltawerken voldoen aan dit niveau van betrouwbaarheid. Dit houdt
in dat gemiddeld eens in de 10.000 jaar een overstroming mag voor komen. In de prak-
tijk blijkt een dergelijk niveau van betrouwbaarheid slechts te realiseren door verschillende
maatregelen om problemen in het systeem te voorkomen, te combineren. In het geval van
de Deltawerken worden automatische controlesystemen gecontroleerd door menselijke be-
heerders. In het geval van de software voor Philips’ MRI scanners resulteren strikte eisen
aan de oplevering van de software in een betrouwbaarheidsniveau waarbij zich gemiddeld
eens in de 1.000 jaar een veiligheidsgerelateerd problem zal voor doen. Voor de oplevering
van de software moeten daarom alle (mogelijk) veiligheidsgerelateerde defecten, ingevoerd
in incidentenadministratie, opgelost zijn.

In de laatste stap van onze aanpak combineren we onze kennis met betrekking tot het aan-
tal defecten, berekend met behulp van de effort-to-defect-formule, dat zal worden ingediend
met het feit dat alle veiligheidsgerelateerde defecten opgelost moeten worden. Hiervoor heb-
ben wij in eerste instantie onderzocht of een bestaand model, dat laat zien met welke frequen-
tie defecten zullen worden ingediend gedurende een project, gebruikt kan worden bij Philips.
Dit zogenaamde Rayleigh-model bleek in het geval van Philips echter niet toepasbaar. Dit
model begint met een systematischse onderschatting van hoe lang het project zal gaan duren.
Gedurende het project verandert dit in een overschatting.

Wij hebben daarom gezocht naar een ander model dat wellicht een betere beschrijving zou
kunnen geven van het verloop waarmee defecten worden ingediend in projecten bij Philips.
Uit onze analyse bleek dat een model gebaseerd op de Normaal verdeling resulteert in een
vele malen betere beschrijving van de data. Zodra ongeveer 40 procent van de testfase van
het project is doorlopen, geeft dit model een accurate schatting van de tijd die nog nodig is
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om de overige 60 procent af te ronden en alle gevonden problemen op te lossen.
Daarnaast zijn we nagegaan of een nog betere voorspelling kon worden gemaakt met

behulp van tijdreeks-modellen. Wij hebben voor deze analyse gebruik gemaakt van een stan-
daard autoregressie model, ARIMA. Dit model bleek een nauwkeurige beschrijving van de
trend in de data te kunnen geven. De voorspellende waarde van deze modellen blijkt echter
beperkt. De voorspelling geeft een lange termijn gemiddelde van het aantal defecten dat nog
zal worden ingediend en biedt geen aanknopingspunten om te bepalen wanneer alle defecten
zullen zijn opgelost.

De algemene opzet van de methode, zoals we die hebben beschreven in hoofdstuk 3, is
ook voor andere bedrijven te gebruiken om de planning van hun projecten aan te scherpen en
de kwaliteit van hun producten te bepalen. De precieze getallen die wij hebben genoemd in
dit hoofdstuk zijn niet één-op-één over te nemen, maar kunnen dienen om ons inzicht in de
manier waarop projecten in de industrie verlopen te vergroten en om vergelijkingen te maken.

Semantiek als een bron van informatie
De tweede vraag die de kop op stak tijdens ons onderzoek bij Philips was hoe je op een
zo efficiënt mogelijke manier een zo goed mogelijk beeld kunt krijgen van de software. Een
belangrijk onderdeel van onze Brownfield-aanpak is het vergaren van kennis over de software.
In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Het gemiddelde personeelsverloop binnen de IT is zo’n
26 procent per jaar. Na enkele jaren is de persoon die een specifiek deel van de software heeft
ontworpen dus niet meer aanwezig op diezelfde positie en wellicht zelfs niet meer binnen
het bedrijf. Door veelvuldige kennisoverdracht verwatert het beeld dat ontwikkelaars van de
software hebben. De documentatie biedt vaak nog wel uitkomst als het er om gaat op hoog
niveau een beeld te krijgen van de concepten die in de software zijn verwerkt, maar geeft
geen inzicht in hoe, en vooral waar, die dan precies zijn terug te vinden in de code.

In de hoofdstuken 4 en 5 beschrijven wij onze aanpak om verloren gewaande kennis te
reconstrueren. Onze methode is gebaseerd op de aanname dat alle kennis aanwezig is in de
code van een software-systeem. Op enig moment is er een ontwerp gemaakt dat is vertaald
naar een werkende implementatie. Deze vertaalslag zorgt ervoor dat ook het woordgebruik in
de documentatie zijn weg vindt naar de code. Namen van variabelen en functies vormen vaak
een samenraapsel van woorden die duidelijk moeten maken welk concept zij representeren.
Ook in het commentaar vinden we regelmatig tekst terug die gebaseerd is op de oorspronke-
lijke ontwerpdocumentatie. Als het nu mogelijk zou zijn om de code te lezen als ware het
een boek, dan zou het ook mogelijk moeten zijn om de concepten te reconstrueren die in de
code zijn geı̈mplementeerd.

Voor het onderzoek naar natuurlijke talen zijn methodes ontwikkeld die onderwerpen uit
teksten kunnen herleiden. Eén zo’n techniek is Latent Semantic Indexing (LSI). Dit is de
techniek die wij hebben toegepast om de concepten in de code te vinden en te lokaliseren.
Deze techniek vergelijkt het woordgebruik in documenten met elkaar. Documenten die veel
overeenkomsten vertonen wat betreft het woordgebruik, worden samen gegroepeerd onder de
aanname dat deze documenten ook hetzelfde onderwerp of concept behandelen.

Maar natuurlijke talen en programmeertalen verschillen op een groot aantal punten van
elkaar. Een belangrijk deel van ons onderzoek is daarom het voorbewerken van de code
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zodat deze techniek zo goed mogelijk zijn werk kan doen. De volledige aanpak bestaat uit
vijf stappen.

1. keuze van de input

2. voorbewerken en indexeren

3. Latent Semantic Indexing

4. overeenkomsten berekenen en clusteren

5. visualiseren

De keuze van de input stelt ons voor het eerste probleem. Deze input bepaalt binnen
welke context we documenten vergelijken. In de natuurlijke taal valt er te kiezen uit para-
grafen, hoofdstukken, of zelfs complete boeken. Bij programmeertalen onderscheiden we
onder meer functies, klassen, of complete bestanden. Een probleem is echter dat niet elke
programmeertaal precies dezelfde niveaus kent. Een combinatie van verschillende niveaus
zou kunnen zorgen voor een scheve vergelijking. Zo kent C# namespaces en klassen, terwijl
dit in C niet zo is. In de software van Philips komen echter beide talen voor. In ons onderzoek
hebben we daarom gekeken naar de invloed van verschillende combinaties van deze niveaus
op de uitkomsten. Hieruit is gebleken dat functies de beste basis bieden. Functies implemen-
teren meestal slechts één concept. Een ruimere context, bijvoorbeeld een klasse, combineert
vaak meerdere concepten, wat zorgt voor veel ruis.

De tweede stap is het voorbewerken van de input. In natuurlijke talen zijn woorden duide-
lijk herkenbaar. In programmeertalen is dat een ander verhaal. Daar vinden we een amalgaam
van afkortingen, aan elkaar geplakte woorden en leesbare tekst in het commentaar. Daarom
hebben we geëxperimenteerd met verschillende technieken om de code beter leesbaar te ma-
ken. Voor de hand liggende stappen, die ook in het verleden al bewezen hebben goed te
werken in dit soort omstandigheden, zijn het opknippen van namen van variabelen en func-
ties op basis van bepaalde eigenschappen. Hierbij valt te denken aan het opdelen op basis van
streepjes, gebruik van hoofd- en kleine letters, en getallen. Een woord als NrOfSlices of
nr of slices resulteert dan in drie afzonderlijk woorden nr, of en slices. Ook het weg-
filteren van veel voorkomende woorden (bijvoorbeeld ‘de’, ‘het’ en ‘een’) maakt de analyse
eenvoudiger.

Een andere veelgebruikte techniek is het normaliseren van woorden. Een veelgebruikte
vorm is het bepalen van de stam van woorden. Hierdoor kunnen onder meer meervoudsvor-
men van hetzelfde woord worden herkend. In de praktijk zitten hier echter nogal wat haken
en ogen aan. Zo wordt de code van Philips geschreven in het Engels. De ontwikkelaars
hebben echter meestal niet Engels als eerste taal en maken dan ook wisselend gebruik van
de Britse en de Amerikaanse spelling. Hiervoor gelden verschillende regels om de stam te
bepalen, wat resulteert in fouten wanneer een algoritme voor de ene of de andere taal wordt
gebruikt. Bovendien is het vaak nog maar de vraag of het wel zo verstandig is om de stam
van een woord te gebruiken. Dit zorgt er namelijk ook voor dat woorden als zoon en zon

als één woord worden gezien met de stam zon. Wij zagen in onze evaluatie dan ook dat het
bepalen van de stam, hoewel vaak toegepast, de resultaten niet positief en vaak zelfs negatief
beı̈nvloedt.
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Een ander opvallend resultaat in deze stap is dat wij op basis van onze ervaring met
deze techniek binnen Philips een uitbreiding hebben gemaakt ten opzichte van de standaard-
aanpak. Eerder noemden we dat we namen van variabelen en functies opsplitsen. In de
praktijk komen er echter ook samengestelde woorden voor in de code. Door alle woorden
zonder meer uit elkaar te halen, blijkt dat concepten verwaterd raken. Wij hebben daarom
handmatig een lijst met uitzonderingen opgesteld van woorden die niet uit elkaar gehaald
mogen worden. Dit bleek te resulteren in betere resultaten en meer herkenbare concepten.
In de toekomst moet het mogelijk zijn om automatisch te herkennen of woorden al dan niet
opgesplitst moeten worden.

Na deze voorbewerking kunnen we LSI inzetten om de concepten te identificeren. Bij LSI
wordt een grote matrix opgesteld waarin voor ieder document staat welke woorden erin voor-
komen en hoe vaak. Middels enkele wiskundige berekeningen wordt vervolgens vastgesteld
welke onderlinge dwarsverbanden er bestaan tussen de documenten. Nadat dit is gebeurd,
kunnen we berekenen in welke mate verschillende documenten op elkaar lijken. Vervolgens
kunnen we documenten clusteren die veel op elkaar lijken. Deze clustering resulteert in een
boomstructuur die dendrogram genoemd wordt. Door deze boom af te snijden ontstaan de
clusters die een representatie zijn van de concepten in de code.

De standaard manier om deze boom te doorsnijden—met een rechte lijn—blijkt in de
praktijk echter te zorgen voor scheve resultaten. Echter, vaak zijn de objecten niet evenredig
verdeeld door de boom. Juist de documenten met de wat meer algemene concepten zijn
slechts heel losjes met elkaar verbonden, terwijl documenten met specifieke domeinkennis
juist veel sterker met elkaar zijn verbonden. Om die reden hebben we een nieuwe techniek
uitgeprobeerd, de Dynamic Hybrid methode, die de boom niet met een rechte lijn afsnijdt.
Deze methode hanteert verschillende criteria om te bepalen waar op verschillende punten in
de boom een knip moet worden gemaakt. Onze evaluatie laat zien dat dit inderdaad clusters
tot gevolg heeft die beter aansluiten bij de concepten in de code.

In de laatste stap visualiseren we de resultaten in een Concern Tree of Concept-boom.
Deze visualisatie laat zien in welke directories van het software-archief een concept voor
komt en hoe belangrijk het is ten opzichte van de andere concepten in die directory. Dit helpt
om snel een overzicht te krijgen van dat deel van het archief dat is geanalyseerd.

Wij hebben deze methode succesvol toegepast bij Philips om een deel van het archief te
analyseren. De resultaten zijn gebruikt om hiaten in de documentatie te vinden. In overleg
met Philips wordt er nu gekeken hoe we deze techniek ook in de toekomst bij Philips—en
wellicht ook elders—kunnen toepassen.
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