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10
Samenvatting

10.1 Nederlandse samenvatting

De architectuur van een systeem van systemen (system of systems, SoS) komt
tot stand door systemen samen te stellen, waarbij ieder deelsysteem onafhanke-
lijke zeggenschap behoudt over zijn werking en evolutie. In de praktijk komen
deze SoS systemen steeds meer voor, bijvoorbeeld doordat we apparaten inte-
greren in het Internet of Things (IoT) en doordat we gegevens-intensieve syste-
men bouwen om informatie uit uiteenlopende bronnen bruikbaar te maken. In
deze SoS context zorgen de krachten die deze onafhankelijke systemen produc-
eren ervoor dat gevestigde architectuurpraktijken niet meer werken, en dat er
nieuwe praktijken nodig zijn. In plaats van de traditionele praktijk van het
kiezen van technologieën om onze architectuurvereisten in te vullen, maken
SoS architecten bijvoorbeeld vroeg in de ontwerpcyclus selecties, en bouwen ze
vervolgens hun architectuur op rondom die selecties. Samenwerking tussen be-
langhebbenden wordt ingeperkt door de onafhankelijkheid van de aansturing,
waardoor de effectiviteit van traditionele architectuur-documentatiepraktijken
wordt beperkt. Tenslotte evolueert de runtime omgeving van SoS systemen
continu, waardoor architectuur-evaluatiepraktijken moeten worden uitge-
breid, en naast de ontwerpfase bijvoorbeeld runtime-monitoring moet worden
ingevoerd.

In dit proefschrift worden drie vervangende parktijken gepresenteerd voor
traditionele architectuurpraktijken, te weten Architectuurontwerp, Architectuur-
documentatie en Architectuurevaluatie. Ieder van deze vervangende praktijken is
gevoelig voor de krachten die veroorzaakt worden door de onafhankelijkheid
van de samenstellende systemen in een SoS.
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Het gebied van de Architectuurontwerp-praktijk wordt behandeld met een
kennismodel waarin een brug wordt geslagen tussen abstracte architectuur-
analyse op basis van kwaliteitsattributen, patronen en taktieken, en concrete
kenmerken van specifieke technologieën in een specifiek domein (in dit geval
NoSQL data-opslag). Gebaseerd op dit kennismodel werd een prototype voor
een beslis-ondersteunend systeem ontwikkeld en geëvalueerd.

Op het gebied van de Architectuurdocumentatie-praktijk wordt een docu-
mentatie-gezichtspunt gedefinieerd. Het gezichtspunt specificeert en organ-
iseert de informatie die een SoS-architect nodig heeft over een deelsysteem
dat onderdeel wordt van een SoS. Het gezichtspunt wordt op compleetheid
getoetst.

Op het gebied van de Architectuurevaluatie-praktijk tenslotte wordt in dit
proefschrift een prototype geïntroduceerd van een referentie-architectuur die
een modelgedreven constructie-aanpak gebruikt voor de runtime observeer-
baarheid van een grootschalig SoS systeem met honderden of duizenden nodes.
In de referentiearchitectuur wordt modelgedreven constructie (model-driven
engineering) gecombineerd met modelleren op basis van architectuurstijlen.
Modelgedreven constructie zorgt voor de automatisering die nodig is voor
systemen van deze schaal, en door het toepassen van architectuurstijlen wordt
kennis over metrieken en kwaliteit hergebruikt.

Geen enkele praktijk is intrinsiek goed of slecht. Als software-engineers
is het onze taak om een praktijk te kiezen of creëren die past bij de ontwerp-
context. De bijdrage van dit proefschrift is een leidraad hiervoor in de SoS-
context.

10.2 English Summary

The architecture of a system of systems (SoS) is created by composing sys-
tems, with each constituent system retaining independent authority over its
operation and evolution. These SoS are increasingly prevalent in practice,
for example, as we integrate devices in the Internet of Things (IoT) and as
we build data-intensive systems to harness the information produced by dis-
parate sources. In this SoS context, the forces produced by the independent
systems cause long-held architecture practices to be ineffective, and differ-
ent practices are needed. For example, rather than the traditional practice of
choosing technologies to satisfy our architecture drivers, SoS architects make
selections early in the design cycle and then build their architecture around
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