
Eén van de belangrijkste principes in de software
engineering is het separation-of-concernsprincipe
(Dijkstra, 1976). Dit principe houdt in dat een
bepaald ontwerpprobleem meerdere, verschil-
lende concerns bevat die geïdentificeerd en
gescheiden moeten worden om met complexi-
teit om te kunnen gaan en de vereiste kwaliteits-
aspecten zoals aanpasbaarheid, herbruikbaarheid
en om uitbreidbaarheid te ondersteunen. Het
ontwerpprobleem is hierin opgedeeld in de
concerns C1 tot en met Cn, die ieder zijn toege-
kend aan een aparte module. Een module is een
abstractie van een modulaire eenheid (klasse,
functie, operatie etc.) in een gegeven taal.

Het separation-of-concernsprincipe is in het
bijzonder belangrijk tijdens het ontwerpen van
softwarearchitecturen (Aks,it, 2002; Aks,it e.a.,
1997). Softwarearchitecturen bevatten de eerste
ontwerpbeslissingen en beschrijven de globale
structuur van het systeem, die de kwaliteit van
het gehele systeem beïnvloedt. Om de vereiste
kwaliteitsfactoren te ondersteunen is het nood-
zakelijk dat de belangrijke architectuurconcerns
worden geïdentificeerd en gescheiden. Huidige
architectuurontwerpmethoden maken duidelijk

dat de architectuurcomponenten de belangrijke
concerns van het systeem moeten modelleren
(Tekinerdoǵ̀an & Aks,it, 2001; Bass e.a., 1998).

Crosscutting en tangling
Binnen de huidige architectuurontwerpmetho-
den kunnen inderdaad vele concerns afgebeeld
worden op afzonderlijke modules. Zo kan men
deze componenten makkelijker begrijpen,
uitbreiden, aanpassen en hergebruiken. Het
blijkt echter dat een aantal concerns niet zo
gemakkelijk binnen één module te plaatsen zijn
en veelal over meerdere componenten zijn
verspreid (crosscutting) (Communications of the
ACM, 2001; Bergmans e.a., 2001). Figuur 1
illustreert bijvoorbeeld dat concern C3 over de
modules M2, M3, M4 en M5 is verspreid. De
concerns die deze crosscuttingeigenschap tonen,
worden aspecten genoemd. Kenmerkende voor-
beelden van aspecten die moeilijk in een compo-
nent zijn te vangen zijn monitoring, logging,
synchronisatie, load balancing et cetera. De
crosscuttingeigenschap van aspecten is dus niet
het resultaat van een verkeerd ontwerp maar is
veeleer een inherent gegeven van de concern
zelf. Een verkeerd ontwerp zou met herontwerp
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bieden onvoldoende houvast voor aspecten die een geheel
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of herstructurering (refactoring) weer tot een goed
ontwerp kunnen leiden waarbinnen elke module
slechts één concern representeert. Indien we
echter te maken hebben met aspecten, dan is elke
herontwerppoging gedoemd te falen en zal de
crosscutting persistent aanwezig blijven. Het feit
dat aspecten niet zomaar in individuele modules
zijn te representeren, leidt er indirect toe dat
sommige modules meerdere concerns tegelijk
bevatten die met elkaar zijn verweven (tangling).
In figuur 2 zijn bijvoorbeeld de concerns C2, C3,
en C5 met elkaar verweven in module M2.

Joinpoints
Figuur 2 representeert dezelfde informatie als
figuur 1. Hierbij zijn de modules afgebeeld over
de verticale as en de concerns over de horizontale
as. De cirkels representeren de contactpunten
(joinpoints) van een concern met een module.
Contactpunten kunnen optreden op het niveau
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Samenvatting

De auteurs werken aan een methode voor identificatie en specificatie van architectuur-

aspecten. Aspecten zijn functies die een gehele applicatie doorsnijden, zoals logging, of

beveiliging. In het project waaraan zij deelnemen zijn tot nu toe twee methoden

ontwikkeld: Aspectual Software Architecture Analysis Method en Aspectual Domein

Analysis Method.

Crosscutting concerns C3 en C5 1

Crosscutting, tangling en joinpoints 2



van de modules of zelfs op een meer verfijnd
niveau zoals van attributen en operaties. Cross-
cutting kan nu duidelijk geïdentificeerd worden,
als we de contactpunten van een concern over de
verticale as bekijken. Tangling kan worden geïden-
tificeerd als we de horizontale as beschouwen
(meerdere contactpunten per module).

Aspectgeoriënteerde softwareontwikkeling
Doorgaans heeft een ontwerpprobleem te maken
met meerdere aspecten. Huidige abstractiemecha-
nismen (zoals objectoriëntatie) bieden echter
onvoldoende houvast. Aspectgeoriënteerde
softwareontwikkeling is een nieuwe technologie
die expliciete abstractiemechanismen biedt voor
het identificeren en modelleren van aspecten.
Door aspecten in afzonderlijke modules (first-class
abstractions) te representeren, worden de proble-
men van crosscutting en tangling opgelost.
Aspecten zoals synchronisatie worden in een
aspectgeoriënteerde taal expliciet en als lokale
eenheden gespecificeerd. Lokale en expliciete
beschrijving van aspecten elimineert de versprei-
ding van de aspecten over meerdere componen-
ten en de verwevenheid van aspecten binnen een
module. Dit verhoogt op zijn beurt de begrijpe-
lijkheid, het hergebruik, de uitbreidbaarheid en
de aanpasbaarheid van de code. Al met al kan
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men met aspectoriëntatie beter omgaan met
complexiteit en kan de onderhoudbaarheid
verhoogd worden.
Er zijn inmiddels een aantal aspectgeoriënteerde
talen geïntroduceerd zoals AspectJ, HyperJ, ComposeJ
en DemeterJ, die ieder aspecten modelleren op
programmeerniveau (Communications of the
ACM, 2001). Helaas is er nog weinig aandacht
besteed aan de invloed van aspecten op het
niveau van architectuurontwerp.

Het AOSAD-project
Het Jacquard-project Aspect-Oriented Software
Architecture Design (AOSAD) beoogt een metho-
de te ontwikkelen voor de identificatie en specifi-
catie van zogenoemde architectuuraspecten. Dit
gebeurt in samenwerking met IBM Nederland.
Hierbij wordt een client-servergeoriënteerd
logistiek-managementsysteem gebruikt: het
Global Parts System Architecture (GPSA).
GPSA is door IBM Nederland ontwikkeld en
wordt wereldwijd (intern) door IBM gebruikt.
Figuur 4 illustreert het systeem, dat gebaseerd is
op een client-serverarchitectuur. De clientsoft-
ware bestaat uit drie lagen. De bovenste laag is de
applicatielaag, die de gebruikersinterface bevat
naar de logistieke applicaties zoals voorraadbe-
heer, navigatie, het bestellen van producten, de
beschikbaarheid ervan en het voorspellen van het
gebruik. De middelste laag is de servicelaag, die
een aantal functies bevat ter ondersteuning van
de applicatielaag. Deze functies zijn geïmplemen-
teerd in componenten zoals logmanagement,
preferentiemanagement, beveiligingsmanage-
ment, commandomanagement, windowmanage-
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de client gewijzigd worden. Dit komt erop neer
dat de logmanager en commandomanager aange-
past moeten worden.

Beperkte benaderingen
De huidige state-of-the-art object- en component-
georiënteerde benaderingen bevatten een aantal
waardevolle hulpmiddelen om enigszins met de
evolutie om te gaan. Het huidige GPSA is met
deze technieken ontwikkeld. Zo is er een
gemeenschappelijke productlijnarchitectuur
(Clements & Northrop, 2002) ontworpen en
geïmplementeerd als een applicatieraamwerk, dat
de flexibele compositie van applicaties met
instances van componenten ondersteunt. Het
systeem is verder opgebouwd met gebruik van
ontwerppatronen, die herbruikbare oplossingen
bieden voor veelvoorkomende ontwerpproble-
men (Gamma e.a., 1995) Zo is in het huidige
systeem het grafische gebruikersinterface ontwik-
keld met het model view controllerpatroon. Het com-
mandopatroon kan toegepast worden om tijdens
run-time gebruikersinterfacemenu’s uit te brei-
den. Door het gebruik van bridge- en strategypatro-
nen is het mogelijk om de implementatie van
componenten dynamisch aan te passen. Verschei-
dene andere patronen zijn gebruikt om de evolu-
tie van GPSA tegemoet te komen. Ondanks de
weloverwogen ontwerpbeslissingen zijn er echter
concerns die niet met deze technieken opgelost
kunnen worden.
Doorgaans houdt ieder evolutiescenario een
wijzing van meerdere componenten in, omdat de
concerns verspreid zijn over meerdere compo-
nenten. Met andere woorden, vele van deze
evolutie-eisen blijken meerdere componenten in
het systeem te beïnvloeden en kunnen daarom als
aspecten gezien worden. Een duidelijk voorbeeld
van een architectuuraspect binnen GPSA is het
loggingconcern. Hoewel logging is gerepresen-
teerd in een aparte module, blijkt deze functiona-
liteit gewoonlijk verspreid te zijn over meerdere
componenten. Indien het systeem aan de client-
context aangepast moet worden, zal de logging-
functionaliteit gewijzigd moeten worden. Een
ander voorbeeld van een aspect is de afhankelijk-
heid tussen de componenten logmanagement,
commandomanagement en beveiligingsmanage-
ment. Deze afhankelijkheid veroorzaakt geen
problemen in een statische configuratie. Maar als
de servicelaag verandert, bijvoorbeeld voor de
aanpassing aan de omgeving van de client, zal
deze afhankelijkheid een aanpassing van meerde-
re componenten vereisen.

ment en versiemanagement. De onderste laag is
de communicatielaag die de protocollen imple-
menteert voor de data-uitwisseling.
Evenals de clientsoftware is de serversoftware
opgedeeld in drie lagen. De bovenste laag bevat
een set van logistieke functies die door clientsys-
temen worden gebruikt. De server beheert een
centrale database waarbinnen verscheidene
productspecificaties zijn opgeslagen. De middel-
ste laag bevat een set van services zoals database-
management, clientcommunicatie en coördina-
tiefunctionaliteit om de database te bewerken en
de consistentie van de data binnen het netwerk te
bewaren. De onderste laag is wederom voor de
communicatie met de clients.

Evolutie van eisen
De GPSA is een weloverwogen en goed ontwor-
pen architectuur. Om aan nieuwe organisatori-
sche en technische eisen te voldoen, is echter een
uitbreiding van de architectuur noodzakelijk.
Hierbinnen zijn twee evolutiescenario’s te onder-
scheiden.

Evolutie clientapplicaties
De huidige architectuur is ontworpen vanuit de
veronderstelling dat de clientsoftware draait op
een standaarddesktopplatform. Gebruikers wen-
sen het systeem nu via verschillende platforms te
gebruiken, variërend van hand-held tot mobiele
platforms. Daarnaast worden er steeds meer
applicaties vereist die beter aan de clientomge-
ving voldoen.
Deze evolutie-eisen van clientapplicaties hebben
een directe invloed op de architectuur. Het
porten van het huidige clientsysteem naar een
ander platform beïnvloedt bijvoorbeeld de win-
dowmanager in de servicelaag. Binnen het huidi-
ge systeem is het ook zeer moeilijk om clientspe-
cifieke applicaties te ondersteunen, omdat het
merendeel van de functionaliteit op de server is
geplaatst.

Integratie met businessplatforms
De laatste jaren is er een tendens om businesspro-
cessen steeds verder te integreren. Logistieke
applicaties beginnen steeds meer een onderdeel
te worden van workflowsystemen. De verwach-
ting is dat GPSA geïntegreerd moet worden met
componenten en systemen van derden. Dit
vereist een verandering in de servicelaag. Indien
bijvoorbeeld een specifieke functionaliteit voor
logistieke planning op de clientsite wordt
gewenst, moet het protocol tussen de server en



Hoewel GPSA zo goed mogelijk is ontworpen,
gegeven de huidige object- en componenttech-
nologieën, is voor een robuuste oplossing vereist
dat men de crosscuttingconcerns met aspecten
kan modelleren. In dat geval zijn de veranderin-
gen lokaal en is de software begrijpelijker,
gemakkelijker uitbreidbaar en aan te passen en
dus beter te onderhouden.

Criteria
Binnen het AOSAD-project wordt onderzoek
gedaan naar de bovenstaande problemen. Een
eerste conclusie is dat ontwerpmethoden aan een
aantal criteria moeten voldoen.

Identificatie
Architectuurontwerpmethoden moeten aspecten
expliciet identificeren. Dit kan door codepatronen
te analyseren die zich herhalen en use case- en
change case-analyse uit te voeren, om een beter
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inzicht te verkrijgen in de concerns die gevoelig
zijn voor veranderingen. Ook worden aspecten
expliciet geïdentificeerd door oplossingsgerichte
domeinanalyseprocessen toe te passen (Arrango,
1994) waarbinnen de structuren van de concerns
nader worden onderzocht op crosscutting eigen-
schappen. In het project worden deze benaderin-
gen integraal onderzocht. De aandacht is in het
bijzonder gericht op het identificeren van gene-
rieke en herbruikbare aspecten. Uitgaande van de
onderzoeksresultaten doen we voorstellen voor
het uitbreiden van architectuurontwerpmetho-
den, opdat deze aspecten kunnen identificeren.

Specificatie
Op programmeerniveau is er al een aantal aspect-
georiënteerde talen voor het uitdrukken van
aspecten. Een logische eerste stap is daarom deze
talen te analyseren en te vergelijken en te onder-
zoeken in hoeverre abstracties hiervan zijn te
gebruiken voor specificatie van aspecten op
hogere niveaus. Binnen onze benadering richten
we ons op drie principes.

t
so

ft
w

ar
e-

en
gi

ne
er

in
g



27

in
fo

rm
at

ie
 /

ja
n

u
ar

i|
fe

br
u

ar
i 2

00
4

Literatuur
Aks,it, M. (ed.) (2002). Software Architectures and Component

Technology. Kluwer Academic Publishers.
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Ten eerste worden aspecten gespecificeerd met
declaratieve talen die geschikt zijn om aspecten
uit te drukken. Dit is van belang voor de veri-
ficatie van aspecten, voor het uitstellen van de
implementatie van aspecten en voor het imple-
menteren van de architectuurspecificatie in
verschillende (taal)platforms.
Ten tweede moeten er geschikte compositie-
operatoren gedefinieerd worden voor het com-
poneren van de aspecten. Deze compositieopera-
toren dienen zo generiek mogelijk te zijn voor
het hergebruik over de verschillende domeinen.
Bovendien moeten deze composities met domein-
analyse (Arrango, 1994) en modelchecking-
technieken geverifieerd worden op consistentie
en aanpasbaarheid.
Ten slotte moeten de aspectcompositieoperatoren
op verschillende soorten bindingmomenten
gebruikt kunnen worden, zoals compilatie,
installatie en run time.

Het project is een half jaar aan de gang en de
eerste resultaten zijn geboekt (zie link Taosad). 
Er zijn twee methoden ontwikkeld die aspecti-
dentificatie op architectuurniveau ondersteunen:
Asaam en Adam. Asaam (Aspectual Software
Architecture Analysis Method: Tekinerdoǵ̀an,
2003), bouwt voort op de huidige methoden
voor architectuurevaluatie en biedt expliciete
regels en abstracties om aspecten van een archi-
tectuur met changes cases te identificeren. Adam
(Aspectual Domain Analysis Method) is een
methode die domeinanalysetechnieken gebruikt
met het doel aspecten op architectuurniveau te
specificeren en herbruikbaar te maken (Tekiner-
doǵ̀an, 2004). Verder is er een workshop georga-
niseerd genaamd Early-Aspects: Aspect-Oriented
Requirements Engineering and Architecture
Design (zie link), die tijdens de derde internatio-
nale Aspect-Oriented Software Development-
conferentie gehouden wordt.

»Methoden voor architectuur-
ontwerp moeten aspecten 
expliciet specificeren«


