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Samenvatting 
 

Een aantal van de belangrijkste vereisten van elk softwaresysteem zijn die 

kwaliteitseigenschappen betreffen, zoals betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, en 

bruikbaarheid. De kwaliteitseigenschappen neigen kenmerken in het hele systeem te 

hebben die vereisen benaderingen in het hele systeem of benaderingen op architectonisch 

ontwerp. De architectuur van een softwaresysteem kan het gemakkelijker of moeilijker 

maken om de vereiste niveaus van kwaliteitseigenschappen te bereiken.  

De architectuurpatronen van de software beschrijven softwarearchitectuur, en kunnen 

softwareontwerpers helpen om softwarearchitectuur tot stand te brengen. Sommige 

patronen beschrijven hun effect op kwaliteitseigenschappen, maar dergelijke informatie is 

onvolledig en over het algemeen oppervlakkig. Bovendien is er geen systematisch(e) 

begrip/wetenschap geweest van hoe de patronen de kwaliteitseigenschappen beïnvloeden. 

De sleutel van deze wetenschap ligt in het implementeren van software om de gewenste 

kwaliteitseigenschappen te bereiken. Deze specifieke maatregelen worden tactieken 

genoemd. Een studie van tactieken toont aan dat zij met diverse soorten veranderingen in 

bepaalde architectuurpatronen kunnen worden uitgevoerd, die variëren van geen 

veranderingseisen tot aan grote veranderingseisen. Dit toont aan/laat zien waarom 

bepaalde kwaliteitseigenschappen gemakkelijk of moeilijk te implementeren zijn in bepaalde 

patronen.  

Deze informatie kan architecten helpen om de beste architectuurpatronen en tactieken te 

selecteren en in hun softwareontwerpen te gebruiken. Zij kunnen patronen en tactieken 

vergelijken om te bepalen welke het meest waarschijnlijkst zijn om de 

kwaliteitseigenschappen te ondersteunen die belangrijk zijn voor de toepassing die wordt 

ontworpen. Bovendien kan de informatie tijdens architectuurevaluaties worden gebruikt om 

kwesties met kwaliteitsattributen te identificeren, alvorens de code wordt 

uitgevoerd/geïmplementeerd. Verscheidene architectuurevaluaties zijn uitgevoerd en 

succesvol geweest bij het ontdekken van belangrijke kwesties betreffende de software 

architectuur.  




