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Samenvatting

De hypothese van dit proefschrift is dat automatische herconfiguratie van
complexe services mogelijk is door gebruik van lokale kennis. Lokale kennis
maakt het mogelijk om verandering lokaal te houden zonder de functionele
werking te veranderen zodat de aanpassingen in de structuur minimaal blij-
ven. Om een systeem te maken dat zelfstandig geautomatiseerd herconfigur-
atie kan plegen op basis van lokale kennis, is propagatie nodig, waarmee het
mogelijk wordt om op basis van lokale kennis te redeneren over de gevolgen
die niet lokaal zijn, bijvoorbeeld voor Quality of Service eigenschappen. De
volgende onderzoeksvragen worden in hoofdstuk 1 gesteld:

1. Hoe kan lokale kennis gerepresenteerd worden en in een configuratie
worden opgenomen?

2. Welke processen zijn nodig voor geautomatiseerde herconfiguratie die
gebruik maakt van lokale kennis?

Hoofdstuk 2 presenteert gerelateerd onderzoek in geautomatiseerde her-
configuratie, en concludeert dat de verschillende aanpakken elk sterke en
zwakke kanten hebben. Component-gebaseerde vervanging is een aanpak die
dicht bij de originele configuratie blijft, maar hangt zwaar op de beschikbaar-
heid van een service die precies overeenkomt met de te vervangen service.
Herconfiguratie op een enkelvoudig niveau maakt meer geavanceerde aan-
passingen mogelijk, maar hiervoor moet elke configuratie opnieuw gean-
noteerd worden met specifieke kennis. Herconfiguratie op meervoudige niveaus
maakt het mogelijk om te variëren in de omvang van de structuur van de con-
figuratie die wordt aangepast, maar heeft wel meer geannoteerde composi-
tionele structuren nodig. Configuratie als herconfiguratie is vaak gelimiteerd
doordat de vereisten niet expliciet zijn gemaakt voor de configuratie die moet
worden aangepast. Een hybride aanpak zou ideaal zijn, daar deze zowel kan
variëren in de focus van welk deel van de structuur veranderd wordt, als in de
manieren waarop dit deel wordt veranderd. De aanpak die in dit proefschrift
beschreven staat, is een hybride aanpak.



In hoofdstuk 3 wordt de representatie van lokale kennis besproken, en
hoe deze kan worden opgenomen in een configuratie. De volgende structuren
worden hiervoor gedefinieerd: template in Sectie 3.2, slot in Sectie 3.2 en
template-gebaseerde configuratie in Sectie 3.3. Een template definieert en
annoteert de vereisten die geassocieerd zijn met een complexe web service in
meer detail dan een enkele service, maar in minder details dan voor een gehele
complexe service. Een template representeert een enkelvoudig niveau van een
configuratie. De slots van een template specificeren de vereisten voor elke
component (een web service of weer een andere template) die gebruikt wordt
binnen een template. Door het invullen van slots met specifieke web services
en templates wordt een template-gebaseerde configuratie gedefinieerd. Pro-
pagatie, beschreven in Sectie 3.4, maakt het mogelijk om te redeneren over
vereisten die over meerdere niveaus van een configuratie afhankelijkheden
hebben, bijvoorbeeld Quality of Service.

Het proces dat nodig is voor geautomatiseerde herconfiguratie met gebruik
van lokale kennis wordt besproken in hoofdstuk 4. Een generiek herconfigur-
atie proces wordt beschreven, met de volgende subprocessen: redeneren over
de focus in Sectie 4.2.1, redeneren over de vereisten in Sectie 4.2.2, template-
gebaseerde configuratie in Sectie 4.2.3 en integratie in Sectie 4.2.4. Er is een
prototype van het herconfiguratie proces ontwikkeld, welk staat beschreven
in Sectie 4.3, met verdere details in de appendices D tot H.

Twee toepassingen van de gepresenteerde aanpak zijn opgenomen in dit
proefschrift: classificatie-services in hoofdstuk 5, en mathematische services
in hoofdstuk 6. Herconfiguratie op een enkelvoudig niveau is gëıllustreerd in
hoofdstuk 5, waarin wordt aangegeven dat deze aanpak minstens even sterk
is als bestaande aanpakken. Herconfiguratie op meervoudige niveaus wordt
beschreven in hoofdstuk 6, waar de toegevoegde waarde wordt getoond van
het geleidelijk uitbreiden van het bereik van de adaptaties, en ook van het
lokale redeneren over eigenschappen gerelateerd aan de Quality of Service.
Beide scenario’s worden door het gëımplementeerde prototype ondersteund.
Gezamenlijk tonen deze toepassingen aan dat (1) de gedefinieerde structuren
voor het representeren en opnemen van lokale kennis in een configuratie
generiek genoeg zijn om gebruikt te worden op bestaande services uit twee
verschillende domeinen, (2) het gedefinieerde herconfiguratie-proces generiek
genoeg is om herconfiguratie-problemen uit twee verschillende domeinen aan
te kunnen, en dat het zowel herconfiguratie-problemen aankan op een enkel-
voudig niveau, zoals beschreven in Sectie 5.3, als op meervoudige niveaus,
zoals beschreven in Sectie 6.3.


