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Samenvatting

In deze tekst beschrijven we een alternatieve aanpak om statisch de conformiteit
tussen een software-architectuur en de implementatie na te gaan.

De aanpak baseert zich op het annoteren van de implementatie met architecturale
meta-informatie. We definiëren Java-annotaties die het mogelijk maken om zowel
module gebruikt als gelaagde views te modelleren in de implementatie. We tonen
aan dat men deze aanpak eenvoudig kan uitbreiden om ondersteuning te bieden
aan andere structurele architecturale patronen. De geannoteerde broncode kan men
gebruiken om een toepassing-onafhankelijk architecturaal model op te stellen. Dit
model kan men vervolgens gebruiken om architecturale conformiteit na te gaan.

De voorgestelde aanpak tracht zowel enkele problemen van hedendaagse toe-
passingen op te lossen, zoals het gebruik van externe mappings tussen broncode
en architecturaal model, de duplicatie van architecturale informatie in toepassing-
specifieke modellen en het beperkte aantal aangeboden architecturale concepten
om het architecturale model op te stellen. Ook biedt de voorgestelde aanpak een
alternatief om de kloof tussen de architecturale beschrijving en de implementatie te
verkleinen, om zo het gevaar van architecturale afwijking te beperken.

Aan de hand van enkele concrete scenario’s evalueren we een prototype dat deze
aanpak implementeert en we maken een vergelijking met bestaande toepassingen
die men kan gebruiken om architecturale conformiteit na te gaan. Deze evaluatie
richt zich voornamelijk op gebruiksgemak en het onderhoud van de implementatie
en de architecturale beschrijving. Ook toetsen we de schaalbaarheid van de aanpak
door deze toe te passen op een middelgrote toepassing. De evaluatie toont aan dat
deze aanpak zowel enkele problemen van andere formalismen oplost als zelf nieuwe
problemen introduceert.

Alhoewel het gebruiks- en onderhoudsgemak van de voorgestelde aanpak geen
grootte-ordes verschilt met dat van traditionele toepassingen, kunnen we besluiten
dat de voorgestelde aanpak een haalbaar alternatief kan bieden voor bestaande
technieken om statisch architecturale conformiteit na te gaan.

iv



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Software-archtitectuur en architecturale
conformiteit

Een software-architectuur van een toepassing bepaalt voor een groot deel de kwali-
teitsattributen (quality attributes [9]) zoals performantie en aanpasbaarheid ervan.
Om zo goed mogelijk aan al deze niet-functionele vereisten te voldoen, heeft de
software-architect tal van beslissingen gemaakt. Het resultaat van deze activiteit is
een software-architectuur. Men documenteert deze software-architectuur idealiter
in een architecturale beschrijving [1]. Dit document beschrijft een te verwezenlijke
architectuur (to-be architecture) aan de hand van vaak informele diagramma’s en
tekstuele beschrijvingen, die men groepeert in architecturale views [9]. Een view
wordt gedefinieerd als “een representatie van het gehele systeem vanuit een bepaald
perspectief” [1].

De architecturale beschrijving ligt aan de basis van de implementatie. Opdat de
uiteindelijke implementatie ook zou voldoen aan de vereisten, dient de implementatie
een correcte weerspiegeling te zijn van de gedocumenteerde architectuur en omgekeerd.
Dit wil onder andere zeggen dat de implementatie moet voldoen aan de structuren
die in de architecturale beschrijving zijn gedocumenteerd.

Vaak zijn architectuur en implementatie gescheiden, waar hooguit een informele
relatie zoals bijvoorbeeld conventies over de naamgeving van eenheden uit de imple-
mentatie voor het verband tussen beiden zorgt. Beiden evolueren echter continu,
onder invloed van onder andere veranderde vereisten of aanpassingen aan de imple-
mentatie. Mede omwille van deze invloeden is het mogelijk dat de implementatie en
architectuur na verloop van tijd niet meer overeenstemmen. Men spreekt dan van
architecturale afwijking (architectural drift [31]).

Men spreekt van architecturale conformiteit als de implementatie in lijn is met de
software-architectuur. Het bereiken van architecturale conformiteit en het detecteren
van architecturale afwijkingen is een actief onderzoeksdomein [12, 15, 31, 43] en wordt
door ervaren software-architecten vaak als een van de belangrijkste aandachtspunten
bestempeld [34].

Wegens de omvang van hedendaagse softwareprojecten is het niet haalbaar om
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1. Inleiding

architecturale conformiteit te verzekeren door de broncode handmatig te inspecteren.
Het automatiseren van dit proces of het per constructie verzekeren van architecturale
conformiteit (architectural conformance enforcement [3]) is een noodzaak bij grote
projecten.

Het nakijken van conformiteit kan zowel statisch -namelijk tijdens het compileren-
als dynamisch -tijdens uitvoering- gebeuren [20].

1.2 Probleemstelling

Het probleem dat we in deze masterproef trachten aan te pakken bestaat uit twee
luiken.

Enerzijds zorgt de vaak voorkomende kloof tussen implementatie en architecturale
beschrijving ervoor dat het nakijken van architecturale conformiteit een niet te
verwaarlozen inspanning vergt.

Anderzijds hebben veel van de formalismen die men gebruikt om architecturale
conformiteit na te gaan elk hun voordelen en beperkingen. De specifieke beperkingen
die we met de voorgestelde aanpak trachten aan te pakken zijn:

• Veel formalismen bieden slechts een beperkt aantal concepten aan om een
architecturaal model op te stellen. Dit beperkt de uitdrukkingskracht van de
software-architect en leidt tot een grotere inspanning om een architecturale
model op te stellen.

• Enkele formalismen maken het noodzakelijk om de gehele implementatie te
herschrijven in een uitgebreide programmeertaal, wat een niet te verwaarlozen
inspanning vraagt.

We zullen de probleemstelling aan de hand van twee luiken omschrijven, namelijk
de problemen die optreden ten gevolge van de kloof tussen architectuur en imple-
mentatie enerzijds en de beperkingen van bestaande oplossingen om architecturale
conformiteit na te gaan anderzijds.

1.2.1 Kloof tussen architecturale beschrijving en code

Bij hedendaagse software-ontwikkeling bestaat er nog al te vaak een scheiding tussen
de architecturale beschrijving en de implementatie [42]. Men gebruikt meestal enkel
conventies over de naamgeving van implementatie-eenheden om verbanden te leggen
tussen de architecturale beschrijving en de broncode. Omwille van deze scheiding
bestaat het reële gevaar dat de implementatie na verloop van tijd afwijkt van de
architecturale beschrijving. Ook verhoogt de inspanning die de software-architect
moet leveren om architecturale conformiteit na te gaan, vermits deze immers voor
de vertaalslag tussen architecturale beschrijving en implementatie dient te zorgen.
Nieuwe talen zoals ArchJava (zie later) trachten aan dit probleem tegemoet te komen
[42].
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1.2. Probleemstelling

1.2.2 Beperkingen van huidige oplossingen

De conformiteit tussen architectuur en implementatie kan men op verschillende
manieren verzekeren of nagaan. Hieronder bespreken we enkele hiervan en geven we
enkele voor- en nadelen van elke aanpak.

Een eerste aanpak is het gebruik van nieuwe talen die standaard programmeer-
talen combineren met architecturale beschrijvingstalen (Architecture Description
Languages, ADL’s [26]). Deze nieuwe talen bieden architecturale concepten zoals
componenten en connectoren als eersteklas entiteiten aan. Het grote voordeel van
deze aanpak is dat conformiteit per constructie verzekerd wordt, omdat de architec-
tuur aan de basis ligt -en zelfs deel uitmaakt- van de implementatie. Een nadeel is dat
men deze techniek niet zomaar kan toepassen op bestaande toepassingen, aangezien
men de implementatie in deze nieuwe taal dient te schrijven. Een voorbeeld voor de
Java programmeertaal is ArchJava [3].

Men kan ook gebruikmaken van specifieke toepassingen om architecturale confor-
miteit na te gaan [20, 30]. We bespreken kort drie categorieën van zulke toepassingen:

• Reflectiemodellen (Reflexion models) [29]: Toepassingen die de aanpak van
reflectiemodellen gebruiken gaan als volgt te werk: De architect dient een
hoogniveau model van de architectuur op te stellen. Hierbij beschikt hij over
concepten zoals modules en lagen (voor een definitie van deze concepten, zie [9]).
De architect kan beperkingen op de afhankelijkheden hiertussen opleggen aan
de hand van (niet-)toegestaan-te-gebruiken-relaties (allowed-to-use relations
[11]). Verder dient hij ook een mapping te definiëren die entiteiten uit de
implementatie afbeeldt op entiteiten uit het opgestelde architecturale model.
Dit gebeurt meestal door gebruik te maken van reguliere expressies.
De toepassingen gebruiken zowel het architecturale model, de implementatie als
de mapping tussen beiden als invoer. Hierop gebaseerd stellen ze een zogenaamd
reflectiemodel op. Dit is een model dat toont waar er gelijkenissen of verschillen
tussen de implementatie en het architecturale model opduiken. Een reflectiemo-
del bestaat uit dezelfde architecturale elementen als architecturale model dat
als invoer dient. Tussen deze elementen kunnen zich drie verschillende soorten
relaties voordoen, namelijk convergentie-, divergentie- en afwezigheidrelaties
(convergenges, divergences en absences). Convergentierelaties geven aan dat de
implementatie conform is met de betrokken toegestaan-te-gebruiken-relatie uit
het architecturale model. Divergentierelaties wijzen dan weer op het feit dat
de implementatie een niet-toegestaan-te-gebruiken-relatie schendt, of dat er in
de implementatie relaties zijn tussen elementen zonder dat het architecturale
model hiervoor expliciete toegestaan-te-gebruiken-relaties bevat. Afwezigheids-
relaties geven de toegestaan-te-gebruiken-relaties uit het architecturale model
weer waarvan de implementatie geen gebruik maakt.
Een voordeel van reflectiemodellen is dat ze geen enkele wijziging aan de imple-
mentatie vragen. De externe mappings maken het mogelijk dat de toepassing
verbanden kan leggen tussen architecturaal model en broncode. Ook zorgt het
architecturale model er voor dat de architect op een hoog niveau de gewenste
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1. Inleiding

architectuur kan definiëren, zonder dat deze een gedetailleerd beeld nodig heeft
van de structuur van de implementatie.
Een nadeel is dat dit leidt tot een duplicatie van architecturale informatie.
Zo kan het architecturale model zowel beschreven zijn in de architecturale
beschrijving als in een toepassing-specifieke specificatie. Dit kan tot proble-
men leiden om deze informatie consistent te houden. Ook ondersteunen de
meeste toepassingen in deze categorie slechts een beperkt aantal architecturale
concepten. De meeste toepassingen beperken zich tot modules, lagen en di-
recte afhankelijkheidsrelaties hiertussen. Dit beperkt de uitdrukkingskracht
van de architect, aangezien hij dient terug te vallen op deze concepten om
architecturale conformiteit na te gaan.

• Code-ondervragingstalen (Code Query Languages, CQL’s) [38, 41]: Deze cate-
gorie van toepassingen maakt het mogelijk om de implementatie te analyseren
door zelfopgestelde ondervragingen (queries) op de code toe te passen. Voor-
beelden van ondervragingen zijn: “Geef alle klassen Y die gebruikmaken van
pakket (package) X” of “Geef alle klassen met meer dan 1000 lijnen code”.
De meeste toepassingen in deze categorie vormen de implementatie om naar
informatie in een relationele geheugenbank of een XML-bestand. De architect
kan dan aan de hand van vertrouwde mechanismen zoals SQL of XPath
ondervragingen uitvoeren op deze informatie. Er zijn ook tal van CQL’s met
een aangepaste syntax ontwikkeld [28, 35].
Deze toepassingen zijn niet specifiek ontwikkeld om architecturale conformiteit
na te gaan, maar voorzien een breder scala aan mogelijkheden om de imple-
mentatie te analyseren. Het is mogelijk om architecturale conformiteit na te
gaan door ondervragingen op te stellen die de structuur van de toepassing
onderzoeken. Stel dat men bijvoorbeeld in de architecturale beschrijving heeft
afgedwongen dat module A, die geïmplementeerd is door implementatie-eenheid
a, geen gebruik mag maken van module B, die geïmplementeerd wordt door
implementatie-eenheid b. Men kan dit nagaan door de geheugenbank te on-
dervragen met “Geef me alle implementatie-eenheden x die gebruikmaken van
b” en dan te kijken of a behoort tot het resultaat. De implementatie is niet
conform met de architecturale beschrijving indien dit het geval is.
De voordelen van deze aanpak zijn de grote uitdrukkingskracht en het feit dat
de gebruikte formalismen zoals SQL ondervragingen vertrouwd aanvoelen voor
de gebruiker en de leercurve bijgevolg laag ligt.
Vermits deze toepassingen niet specifiek zijn ontwikkeld om architecturale
conformiteit na te gaan, bieden ze ook geen ondersteuning voor architecturale
concepten zoals modules of lagen. De architect moet zijn beperkingen tot op
het niveau van de implementatie specifiëren, zoals het voorbeeld hierboven
illustreert.

• Afhankelijkheids-structuur-matrices (Dependency Structure Matrices, DSM’s)
[33]: Toepassingen gebaseerd op dit formalisme analyseren de implementatie
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1.3. Doelen

en bouwen hiervan een DSM op. De rijen en kolommen van een DSM komen
overeen met implementatie-eenheden. De architect kan in elke cel op rij r en
kolom k aangeven of de implementatie-eenheid die overeenkomt met r gebruik
mag maken van de implementatie-eenheid die overeenkomt met k. De meeste
toepassingen voorzien ook de mogelijkheid om schendingen van deze regels
weer te geven in de matrix zelf.
Een voordeel van deze aanpak is dat men zowel op een hoog als laag niveau de
implementatie kan onderzoeken. De DSM voorziet de mogelijkheid om rijen en
kolommen zoals gewenst te groeperen en uit te klappen of samen te vouwen.
Een nadeel van deze toepassingen is dat ze opnieuw beperkte ondersteuning
bieden voor architecturale concepten, zodat de architect op het niveau van de
implementatie moet redeneren om conformiteit na te gaan. De implementatie
dient ook een duidelijke pakketstructuur te hebben, aangezien de toepassing
zich hierop baseert om de DSM op te stellen.

Voor een vergelijking tussen enkele concrete toepassingen uit de besproken cate-
gorieën verwijzen we naar [40].

Alle besproken aanpakken bieden de mogelijkheid om architecturale conformiteit
na te gaan, maar elke aanpak heeft zowel zijn voor- als nadelen. We geven hieronder
een kort overzicht van de belangrijkste beperkingen.

• Nieuwe talen vereisen dat de toepassing in deze nieuwe taal geschreven wordt.

• Toepassingen gebaseerd op reflectiemodellen maken gebruik van extra toepassing-
specifieke architecturale modellen, wat tot problemen in het onderhoud hiervan
en de consistentie met de architecturale beschrijving kan leiden.

• Toepassingen om architecturale conformiteit na te gaan voorzien slechts een be-
perkt aantal architecturale concepten. Code-ondervragingstalen en afhankelijkheids-
structuur-matrices dwingen de architect zelfs om conformiteit na te gaan op
het niveau van de implementatie.

• Met uitzondering van ArchJava bieden al de onderzochte formalismen enkel
functionaliteit om statische structurele beperkingen na te gaan. Afhankelijk-
heden die zich enkel tijdens de uitvoering manifesteren (zoals bijvoorbeeld
module A moet module B gebruiken) kunnen deze toepassingen niet nakijken.
Onderzoek naar dit soort afhankelijkheidsrelaties is zeer beperkt [2].

Hoofdstuk 4 bevat een verdere vergelijking van de voorgestelde aanpak met
gerelateerd werk.

1.3 Doelen

De voorgestelde aanpak tracht enerzijds enkele van de hierboven opgelijste beper-
kingen van hedendaagse formalismen aan te pakken. Dit zijn meer specifiek het
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1. Inleiding

beperkte aantal ondersteunde architecturale concepten om een architecturaal model
op te stellen en de inflexibiliteit van nieuwe talen zoals ArchJava. Ook proberen we
aan de hand van de voorgestelde aanpak de kloof tussen software-architectuur en
implementatie te verkleinen.

1.4 Voorgestelde aanpak

In deze tekst trachten we de volgende stelling na te gaan:

Kan het verrijken van de implementatie met architecturale meta-informatie een
bruikbaar alternatief bieden voor het nakijken van statische architecturale

conformiteit?

We stellen voor om implementatie-eenheden te verrijken met architecturale
informatie aan de hand van annotaties. Deze annotaties zorgen voor een expliciet
verband tussen software-architectuur en implementatie. Merk op dat deze annotaties
niet dienen als vervanging van een architecturale beschrijving, maar enkel dienen om
het verband tussen software-architectuur en implementatie te expliciteren, alsook
om een eenvoudig architecturaal model op te stellen waarvan men architecturale
conformiteit met de implementatie wenst na te kijken.

Vermits we de implementatie enkel verrijken met extra informatie, is deze aanpak
minder ingrijpend dan nieuwe talen zoals ArchJava. Men dient de toepassing
immers niet helemaal te herschrijven maar men kan deze incrementeel verrijken met
architecturale informatie.

Aangezien de annotaties zich in de broncode bevinden is het waarschijnlijker dat
men deze beter in lijn weet te houden met de architecturale beschrijving, in tegen-
stelling tot extern bijgehouden reguliere expressies waarvan toepassingen gebaseerd
op reflectiemodellen gebruikmaken.

We definiëren annotaties voor een ruim aanbod aan architecturale concepten
zoals modules, interfaces, lagen, alsook voor architecturale patronen zoals Model-
View-Controller. Men kan dit formalisme vrij eenvoudig uitbreiden om ondersteuning
te bieden voor nieuwe concepten. Elk van de onderzochte toepassingen (voor een
overzicht, zie [40]) biedt slechts een beperkt en vastgelegd aantal van deze concepten
aan.

We ontwikkelen vervolgens een toepassing die geannoteerde broncode analyseert
en aan de hand hiervan een architecturaal model opstelt, naar analogie met reflectie-
modellen. Dit model kan men onder andere gebruiken om architecturale conformiteit
na te gaan. Om architecturale conformiteit na te gaan volgen we dezelfde aanpak
als toepassingen gebaseerd op reflectiemodellen, met als uitzondering dat men geen
extern en toepassing-specifiek architecturaal model dient op te stellen of reguliere
expressies dient te definiëren om een mapping te voorzien. De toepassing leidt het
architecturale model af van de annotaties in de broncode en het verband tussen
een annotatie en de geannoteerde implementatie-eenheid zorgt impliciet voor de
mapping.
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1.5. Geleverde bijdrage

1.5 Geleverde bijdrage
Deze tekst definieert de vooropgestelde annotatie-gebaseerde aanpak om architectu-
rale conformiteit na te gaan. Verder beschrijven we het prototype dat we hebben
geïmplementeerd om de haalbaarheid van deze aanpak na te gaan. We vergelijken
onze aanpak met traditionele toepassingen die gebruikmaken van reflectiemodellen op
basis van gebruiks- en onderhoudsgemak. We gaan na of onze aanpak toe te passen
is om architecturale conformiteit van een grotere toepassing na te gaan. Ten slotte
trachten we de aanpak te kaderen in het onderzoeksdomein door een vergelijking te
maken met gerelateerd werk.

1.6 Organisatie van de tekst
Hoofdstuk 2 beschrijft de voorgestelde oplossing, namelijk de ontwikkelde annotaties,
het architecturale model en de techniek die we gebruiken om architecturale conformi-
teit na te gaan. Hoofdstuk 3 bevat de evaluatie van het prototype. Hier vergelijken we
het prototype met andere toepassingen gebaseerd op reflectiemodellen en kijken we na
in welke mate de voorgestelde aanpak bruikbaar is bij grotere projecten. Hoofdstuk 4
vat alles samen en vergelijkt de voorgestelde oplossing met gerelateerd werk. Bijlage
A geeft de implementatie-eenheden en hun annotaties die we bij de evaluatie hebben
gebruikt. Bijlage B bevat de resultaten van de conformiteitsanalyses uitgevoerd door
het prototype. Bijlage C bevat alle aanvullende papers en posters die we in het kader
van deze masterproef hebben geschreven.
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Hoofdstuk 2

Voorgestelde oplossing

In dit hoofdstuk bespreken we een alternatieve aanpak om architecturale confor-
miteit na te gaan. Deze aanpak is gebaseerd op het verrijken van de broncode
met architecturale meta-informatie. De technologie die we hiervoor gebruiken zijn
Java-annotaties [4]. De aanpak kan men classificeren onder de categorie van reflectie-
modellen (zie hoofdstuk 1), uitgezonderd dat zowel het verband tussen implementatie
en architecturaal model als het model zelf niet extern zijn beschreven, maar vervat
zitten in de broncode. Het architecturale model wordt opgesteld aan de hand van de
architecturale entiteiten (zoals modules) en relaties hiertussen die men definieert in
de annotaties. De mapping wordt afgeleid van de elementen van de implementatie
die geannoteerd zijn en de gebruikte annotaties. Figuren 2.1 en 2.2 tonen het con-
ceptuele verschil tussen toepassingen die gebruikmaken van reflectiemodellen en de
vooropgestelde aanpak. We hebben deze aanpak geïmplementeerd in een prototype:
ArchitecturalAnnotations.

We bespreken in de volgende secties respectievelijk de gedefinieerde annotaties
en het architecturale model dat wordt opgesteld op basis van de geannoteerde code.
Ten slotte bespreken we hoe het nakijken van architecturale conformiteit verloopt
bij deze aanpak.

2.1 Ontwikkelde annotaties

De voorgestelde aanpak onderscheidt drie verschillende categorieën van annotaties.
Enerzijds kan men modellen opstellen om module views na te kijken door middel
van de @Module- en @Interface-annotaties, die we in sectie 2.1.1 bespreken. Sectie
2.1.2 bevat de verzamelingen van annotaties die we hebben gedefinieerd om het
modelleren van specifieke architecturale patronen (namelijk het gelaagde en Model-
View-Controller-patroon) mogelijk te maken. Ten slotte ondersteunt de oplossing
bijkomende annotaties die we hebben toegevoegd om problemen die deze aanpak
met zich meebrengt het hoofd te bieden. Deze bespreken we in sectie 2.1.4.

Men kan attributen definiëren voor annotaties. Hiermee kan men extra meta-
informatie aan een annotatie toevoegen. De voorgestelde oplossing maakt hier
veelvuldig gebruik van. Deze attributen mogen enkel primitieve types, Strings,
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2. Voorgestelde oplossing

Figuur 2.1: Aanpak van toepassingen gebaseerd op reflectiemodellen

Figuur 2.2: Aanpak met behulp van architecturale annotaties
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2.1. Ontwikkelde annotaties

Classes, enumeraties en arrays van de vorige types zijn.
Al de hieronder gedefinieerde annotaties kan men gebruiken om Java pakketten,

klassen en interfaces te annoteren. Als men een klasse of interface annoteert behoort
enkel deze klasse of interface tot het architecturaal element dat gedefinieerd wordt
door de annotatie. Als men een pakket annoteert mappen automatisch alle klassen
en subpakketten in dit pakket op dat architecturaal element. Men kan pakketten
annoteren door gebruik te maken van het bestand package-info.java [18].

2.1.1 Module view annotaties

De @Module- en @Interface-annotaties maken het mogelijk om de conformiteit van
de implementatie aan module views, meer bepaald de decompositie- en gebruikt-stijl
(decomposition en uses) na te kijken. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze
architecturale stijlen verwijzen we naar [11].

De elementen van beide stijlen zijn modules. Een module wordt gedefinieerd
als een implementatie-eenheid van software die een samenhangend geheel van func-
tionaliteit voorziet [11]. De relaties tussen modules zijn decompositierelaties bij
de decompositie-stijl en gebruikt-relaties bij de gebruikt-stijl. Wij zullen in plaats
van gebruikt-relaties gebruik maken van de ruimere toegestaan-te-gebruiken-relaties
(voor een definitie, zie [11]). Voor de exacte definitie van gebruik die de oplossing
hanteert verwijzen we naar sectie 2.4.

Verder kan men voor elke module interfaces definiëren. Een interface wordt
gedefinieerd als een grens waarover twee onafhankelijke entiteiten elkaar ontmoeten
en interageren of communiceren met elkaar [11]. Een entiteit kan zowel interfaces
aanbieden als interfaces vereisen. Aangeboden interfaces maken het mogelijk om met
deze entiteit te communiceren. Vereiste interfaces beschrijven onder andere welke
middelen een entiteit nodig heeft om te functioneren. De toepassing voorziet een
licht gewijzigde definitie voor het concept interface. Hiervoor verwijzen we naar
Annotatie 2.

Annotatie 1. @Module

Deze annotatie maakt het mogelijk om modules te definiëren, klassen en pakketten
hierop te mappen en decompositie- en toegestaan-te-gebruiken-relaties te definiëren.

Attributen:

• String name: De naam van de module. Elementen van de implementatie die
geannoteerd zijn met een @Module-annotatie met hetzelfde name-attribuut n
mappen op dezelfde module n.

• String parent (optioneel): Dit attribuut kan men gebruiken om decomposi-
tierelaties te definiëren. De annotatie @Module(name=“m1”, parent=“m2”)
moet men interpreteren als module m1 is een submodule van module m2.

• String[] allow (optioneel): Dit attribuut geeft een oplijsting van alle archi-
tecturale elementen die de module mogen gebruiken. De unie van alle allow-
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2. Voorgestelde oplossing

attributen van @Module-annotaties met dezelfde name lijst alle modules op
die gebruik mogen maken van deze module. Modules die hier niet toe behoren
mogen geen gebruikmaken van deze module.

• String[] deny (optioneel): Met behulp van dit attribuut kan men expliciet
oplijsten welke architecturale elementen geen gebruik mogen maken van deze
module. Ook hier vormt de unie van alle deny-attributen van @Module-
annotaties de set van modules die deze module niet mogen gebruiken. Men
kan ook een wildcard (*) gebruiken, wat willen zeggen dat geen enkele andere
module gebruik mag maken van deze module.

Indien men zowel het allow- als deny-attribuut niet specifieert, dan is de module
toegankelijk voor alle andere elementen in het model.

Als men enkel het allow-attribuut specifieert dan mogen enkel de modules opgelijst
door de allow-attributen gebruikmaken van de module. Overige modules mogen hier
geen gebruik van maken.

Indien men enkel het deny-attribuut invult mogen enkel de hier opgelijste elemen-
ten geen gebruikmaken van deze module. Alle overige modules mogen deze module
nog wel gebruiken.

Het is niet toegestaan om beide attributen te specifiëren bij annotaties met
dezelfde naam n.

Annotatie 2. @Interface

Deze annotatie maakt het mogelijk om interfaces te definiëren, klassen en pakketten
hierop te mappen en toegestaan-te-gebruiken-relaties te definiëren. Een interface
groepeert enerzijds elementen uit de implementatie die gelijkaardige functionaliteit
bieden en schermt anderzijds ook interne klassen van een module af van de buitenwe-
reld. Interne klassen zijn klassen die tot geen enkele door de module blootgestelde
interface behoren. Andere modules mogen deze interne klassen niet gebruiken. De
module die de interface aanbiedt wordt bepaald door de eerste @Module-annotatie
die men vindt door de pakkethiërarchie van onderen af te overlopen. Indien men
een element uit de implementatie annoteert met zowel @Module(name=“m”) als
@Interface, dan behoort de interface tot de module m.

Attributen:

• String name: De naam van de interface. Zoals bij @Module worden alle met
@Interface geannoteerde elementen met dezelfde name op dezelfde interface
gemapt.

• String[] allow (optioneel): analoog aan @Module.allow

• String[] deny (optioneel): analoog aan @Module.deny

Ook bij de @Interface-annotaties gelden dezelfde conventies over het gebruik van de
allow- en deny-attributen als bij de @Module-annotatie.
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2.1. Ontwikkelde annotaties

@annotations.Module(name="moduleA")
package moduleA;

@annotations.Interface(name="interfaceA",allow={"moduleB"})
public class InterfaceA {}

public class ModuleAInternal {}

package default;

@annotations.Module(name="moduleB", deny={"*"})
public class ModuleB1 {}

@annotations.Module(name="moduleB")
public class ModuleB2 {}

@annotations.Module(name="submoduleB", parent="moduleB")
public class Submodule {}

Figuur 2.3: Declaraties en annotaties ter illustratie van de @Module- en @Interface-
annotaties

Voor een concreet voorbeeld dat deze concepten illustreert verwijzen we naar
Figuren 2.3 en 2.4. Figuur 2.3 bevat de pakket- en klassendeclaraties met bijhorende
@Module- en @Interface-annotaties. Figuur 2.4 toont het architecturale model en de
mappings die de toepassing hiervan afleidt.

2.1.2 Gelaagde view annotaties

Naast module views kan men met deze aanpak ook conformiteit met gelaagde views
nakijken.

Een volledige beschrijving van de gelaagde architecturale stijl vindt men in [11].
De toepassing biedt ondersteuning voor het nakijken van een beperkte vorm van
gelaagde views. Een gelaagde view bevat lagen als elementen. Deze lagen hebben een
onderlinge ordening. Deze ordening dwingt extra beperkingen af op het toegestane
gebruik tussen lagen. Zo kunnen lagen enkel lager gelegen lagen gebruiken. Men kan
ook vastleggen dat lagen enkel direct lager gelegen lagen mogen gebruiken. In dit
geval spreekt men van strikte gelaagdheid. Omdat deze beperkingen in realistische
toepassingen vaak te beperkend zijn, kan men ook expliciet een beperkt aantal
uitzonderingen toestaan.

De toepassing leidt al deze beperkingen tussen lagen automatisch af.

Annotatie 3. @Layer

13



2. Voorgestelde oplossing

Figuur 2.4: Architecturaal model afgeleid van de annotaties in Figuur 2.3

Deze annotatie maakt het mogelijk om lagen te definiëren en klassen en pakketten
hierop te mappen.

Attributen:

• String name: De naam van de laag. Elk element uit de implementatie dat
geannoteerd is met @Layer(name=”l”, . . . ) behoort tot dezelfde laag l.

• String upper (optioneel): Dit attribuut kan men gebruiken om een ordere-
latie tussen lagen op te leggen. Men moet @Layer(name=“l”, upper=“u”)
interpreteren als laag l ligt net onder laag u.

• boolean strict: Hiermee kan men aangeven of men al dan niet de beperkingen
van strikte gelaagdheid wil opleggen. Meer specifiek, als strict == true mag
enkel de direct bovengelegen laag upper gebruikmaken van deze laag. In het
andere geval mogen alle bovenliggende lagen, dit is de transitieve sluiting van
het upper attribuut, gebruikmaken van deze laag.

• String[] exceptions: Uitzonderlijke toegestaan-te-gebruiken-relaties kan men
definiëren door architecturale elementen die de beperkingen van het gelaagde
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2.1. Ontwikkelde annotaties

Figuur 2.5: MVC-patroon

patroon schenden maar deze laag toch mogen gebruiken hier op te lijsten.

Bijlage A.1 bevat ter illustratie enkele concrete @Layer-annotaties voor het
voorbeeld in Figuur 3.1.

2.1.3 Annotaties voor andere architecturale patronen

Niet enkel het gelaagde patroon kan men via deze aanpak behandelen. Andere
architecturale patronen die elementen en relaties hiertussen definiëren kan men ook
controleren. We hebben ter illustratie annotaties voorzien die het mogelijk maken
om het gebruik van het Model-View-Controller (MVC) patroon [10, 22] na te kijken.

Figuur 2.5 geeft alle toegestaan-te-gebruiken-relaties tussen elementen in het
MVC-patroon. De indirecte afhankelijkheden zijn bijvoorbeeld geïmplementeerd
door middel van het Observer-patroon [16]. Omdat hedendaagse toepassingen
(inclusief ArchitecturalAnnotations) enkel directe afhankelijkheden kunnen nagaan,
toont Figuur 2.6 de beperkingen die door toepassing van onderstaande annotaties
automatisch worden afgeleid en die we met behulp van ArchitecturalAnnotations
kunnen nakijken.

Annotatie 4. @Model, @View, @Controller

Deze annotaties maken het mogelijk om instanties van het MVC-patroon te de-
finiëren en klassen en pakketten hierop te mappen.

Attributen:
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2. Voorgestelde oplossing

Figuur 2.6: MVC-patroon met enkel directe afhankelijkheden

• String name: De naam van de instantie van het patroon. Model, view en
controller van dezelfde instantie duidt men aan door hetzelfde name-attribuut te
gebruiken. Alle elementen geannoteerd met @Model(name=“m”) behoren tot
het model van dezelfde instantie m van het MVC-patroon. Dezelfde conventie
geldt voor elementen geannoteerd met @View en @Controller.

Andere architecturale patronen die men op deze manier kan behandelen zijn
onder andere pipes-and-filters en blackboard [10].

2.1.4 Bijkomende annotaties

Tijdens de ontwikkeling van deze aanpak stuitten we op enkele problemen. We
hebben de annotaties in deze sectie ingevoerd om aan enkele van deze problemen het
hoofd te bieden.

Soms kan men wensen bepaalde delen van de implementatie niet in beschouwing
te nemen tijdens het nakijken van conformiteit. Het is bijvoorbeeld handig om tijdens
de ontwikkeling slechts het afgewerkte gedeelte van de implementatie na te kijken op
architecturale conformiteit.

In bepaalde gevallen wil men de strikte beperkingen op afhankelijkheden tussen
modules afzwakken voor bepaalde onderdelen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn
uitzonderingen (Exceptions) gedefinieerd in module x die opgevangen worden in een
module y. Stel dat y de module x niet direct mag gebruiken. In plaats van hiervoor
speciaal een toegestaan-te-gebruiken-relatie te definiëren, wat y toegang geeft tot de
gehele module x, kan men ook zorgen dat deze uitzondering genegeerd wordt door
de toepassing. Men kan in deze gevallen de @Ignore-annotatie gebruiken.
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2.1. Ontwikkelde annotaties

Annotatie 5. @Ignore

Deze annotatie maakt het mogelijk om elementen uit de implementatie buiten
beschouwing te laten bij het nakijken van architecturale conformiteit.

Attributen:

• Geen

Het is belangrijk dat men klassen die uitgesloten worden duidelijk toont aan
de gebruiker. Anders ontstaat het gevaar dat men na verloop van tijd (bijvoor-
beeld wanneer de module volledig ontwikkeld is) vergeet dat men dit deel van
de implementatie uitgesloten heeft voor analyse. De meeste toepassingen, alsook
ArchitecturalAnnotations, voorzien deze functionaliteit.

Bij het ontwikkelen van hedendaagse toepassingen is het realistisch dat men
externe bibliotheken gebruikt waarvan men niet over de broncode beschikt. Een
specifiek voorbeeld van dit scenario is het gebruik van bibliotheken om snel GUI’s te
ontwikkelen zoals Java Swing. Vermits de aanpak steunt op het annoteren van de
broncode lijkt de voorgestelde aanpak niet optimaal. De @External-annotatie biedt
in dit geval een uitweg.

Annotatie 6. @External

Deze annotatie maakt het mogelijk om toegestaan-te-gebruiken-relaties op te leggen
naar externe bibliotheken waarvan men niet over de broncode beschikt. @External
moet altijd worden vergezeld met een @Module(name=“m”,. . . )-annotatie.

Attributen:

• String name: Een arbitraire naam voor de module die de externe module
voorstelt.

• boolean canUse: Geeft aan of er een toegestaan-te-gebruiken- of niet-toegestaan-
te-gebruiken-relatie wordt gedefinieerd tussen m en de externe bibliotheek.

• String[] regexes: Omdat men de externe bibliotheek niet kan annoteren, kan
men dit attribuut gebruiken om reguliere expressies te definiëren die alle klassen
van de bibliotheek bedekken. De toepassing gebruikt deze reguliere expressies
als mapping tussen de gedefinieerde externe module en de gecompileerde code,
net zoals andere toepassingen dit doen.

Figuur 2.7 geeft een voorbeeld van een @External-annotatie. Onder de veronder-
stelling dat het pakket ui de enige implementatie-eenheid is met @External(name=
“UI-bibliotheek”,...) dwingt men af dat enkel de module ui gebruik mag maken van
de Java Swing-bibliotheek.
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2. Voorgestelde oplossing

2.2 Eersteklas model van de architectuur

In deze sectie bespreken we het model dat de toepassing aan de hand van de an-
notaties in de broncode opstelt. Andere toepassingen die onder de categorie van
reflectiemodellen vallen vereisen een toepassingspecifiek architecturaal model als
invoer. ArchitecturalAnnotations daarentegen bouwt zelf een toepassingonafhan-
kelijk model op aan de hand van de annotaties. De architect dient nog steeds een
architecturaal model op te stellen, maar dit wordt in de vorm van annotaties in de
broncode bijgehouden. We geven het model de term “eersteklas” omdat het model
meer is dan enkel een visualisering van de architectuur.

Dit opgebouwde model kan men voor verschillende doeleinden gebruiken. Men
kan bijvoorbeeld architecturale conformiteit nakijken zoals we verder in deze tekst
uitwerken, maar men kan onder andere ook de consistentie van het model nakijken
of het model ondervragen (bijvoorbeeld: “geef alle elementen die module X mogen
gebruiken”).

Figuur 2.8 toont een klassendiagramma van het architecturale model dat de
toepassing gebruikt.

Het model wordt tijdens de compilatie van de broncode opgesteld door de annota-
ties te verwerken. We gebruiken hiervoor het mechanisme van annotatieprocessoren
[17]. Men kan de Java-compilator instrumenteren met zelf ontwikkelde annotatiepro-
cessoren die tijdens compilatie de geannoteerde broncode kunnen verwerken. Figuur

@annotations.External(name="UI-bibliotheek", regexes={"javax.swing.**"},
canUse=true)

@annotations.Module(name="ui")
package ui;

Figuur 2.7: Voorbeeld van een @External-annotatie

Figuur 2.8: Definitie van het architecturale model
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Figuur 2.9: Instrumentatie van de java compilator met zelfontwikkelde annotatie-
processoren

2.9 geeft dit op informele wijze weer. Voor elke annotatie hebben we een aparte
annotatieprocessor ontwikkeld. Deze annotatieprocessor staat in voor het aanma-
ken van architecturale elementen, het bijwerken van de verbanden tussen model en
implementatie en het creëren van (niet)-toegestaan-te-gebruiken-relaties.

Ter illustratie zullen we de werking van de ModuleProcessor bespreken. Stel
dat we implementatie-eenheid i geannoteerd hebben met @Module(name=“module”,
parent=“parent”, allow={“allowed”}). De Moduleprocessor zal voor elke @Module-
annotatie in de broncode het volgende doen:

1. Zoek in het architecturale model de Module module op. Indien deze niet
bestaat, maak module aan en voeg deze toe aan het model.

2. Voeg een reguliere expressie toe aan module die de gehele implementatie-eenheid
i bedekt.

3. Zoek in het architecturale model de Module parent op en leg een submodule-
relatie tussen parent en module.

4. Zoek het architecturaal element allowed op en voeg aan het model een Allo-
wedToUseRelation met from == allowed en to == module toe.

De overige annotatieprocessoren werken analoog. Indien de processor annotaties
verwerkt voor architecturale patronen (zoals bijvoorbeeld MVC), kan de processor
automatisch de beperkingen tussen elementen van het patroon toevoegen aan het
model.

2.3 Nakijken van architecturale conformiteit
Eens het architecturale model is opgesteld kan de toepassing architecturale con-
formiteit nagaan. Hiervoor gebruikt de prototype-implementatie een bestaande
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<pattern name="domain">
<include class="application.domain.**"/>

</pattern>

<pattern name="ui">
<include class="application.ui.**"/>

</pattern>

<access-rule>
<deny>

<from include pattern="domain">
<to include pattern="ui"/>

</deny>
</access-rule>

Figuur 2.10: Voorbeeld van een Macker-specificatie

bibliotheek, Macker [24]. Merk op dat het architecturale model onafhankelijk is
van de toepassing, waardoor men in principe andere toepassingen kan gebruiken.
Macker is “een open-source bibliotheek die het mogelijk maakt om architecturale
beperkingen na te kijken in Java programma’s”. Macker kan men ook categoriseren
als een toepassing die gebruikmaakt van reflectiemodellen.

De werking van Macker verloopt als volgt. De gebruiker dient in een XML-
bestand patronen te definiëren. Dit zijn verzamelingen van reguliere expressies. Na
te kijken beperkingen noemt men toegangsregels. Met behulp van toegangsregels
kan de gebruiker (niet-)toegestaan-te-gebruiken-relaties tussen patronen definiëren.
Merk op dat Macker geen ondersteuning biedt voor architecturale concepten zoals
modules en interfaces, men kan enkel toegangsregels tussen patronen definiëren.
Figuur 2.10 geeft een Macker-specificatie die uitdrukt dat geen enkele klasse uit
het pakket application.domain gebruik mag maken van een klasse in het pakket
application.ui.

De toepassing vormt het architecturale model om naar een equivalente Macker-
specificatie. Om het model onafhankelijk van Macker te houden gebruiken we een
implementatie van het Visitor-patroon [16]. Een specifieke MackerVisitor zal bij het
bezoeken van het architecturale model patronen aanmaken voor alle architecturale
elementen en toegangsregels opstellen voor alle (niet-)toegestaan-te-gebruiken-relaties
in het model.

Ook het maken van een Macker-specificatie en het nakijken ervan kan tijdens de
compilatie gebeuren. Dit maakt het mogelijk om na een wijziging in de implementatie
zeer snel architecturale conformiteit na te gaan. Voor grotere projecten kan het
efficiënter zijn om de conformiteit op minder regelmatige tijdstippen na te kijken.
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2.4 Definitie van gebruik
In deze sectie geven we de exacte definitie van gebruik die we in de rest van deze tekst
hanteren. Vermits het prototype gebruikmaakt van Macker, gebruiken we dezelfde
definitie.

Definitie 1. Architecturaal element ei maakt gebruik van element ej indien een
klasse uit ei voldoet aan minstens één van de volgende eigenschappen:

• Een klasse uit ei erft over van een klasse uit ej .

• Een klasse uit ei implementeert een interface uit ej .

• Een klasse uit ei heeft een methode waarvan het type van een parameter, de
terugkeerwaarde of een gegooide uitzondering gedefinieerd is in ej .

• Een klasse uit ei heeft een veld (dit kan zowel een lokale variabele als een veld
van een instantie of de klasse zelf zijn) met als type een klasse of interface
gedefinieerd in ej .

Merk op dat indirecte gebruiksrelaties, zoals die tussen een concreet onderwerp
(subject) en observator (observer) in het Observer-patroon, niet vallen onder deze
definitie.

2.5 Besluit
In dit hoofdstuk hebben we de voorgestelde aanpak beschreven. In tegenstelling tot
traditionele toepassingen die gebruikmaken van reflectiemodellen hoeft de architect
geen architecturaal model extern aan de code te definiëren en een mapping te voorzien
tussen dit model en de broncode. Met behulp van annotaties die architecturale
meta-informatie bevatten definieert de architect zowel de mapping als het model
rechtstreeks in de code. Vervolgens verwerkt de toepassing de geannoteerde broncode
en bouwt op basis hiervan een architecturaal model. De toepassing gebruikt dit
model en de implementatie als basis voor het nakijken van architecturale conformiteit.
Via deze aanpak kan men conformiteit met zowel arbitraire module gebruikt en
gelaagde views als de toepassing van andere architecturale patronen nakijken.
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Hoofdstuk 3

Evaluatie

In dit hoofdstuk evalueren we aan de hand van enkele specifieke scenario’s de
voorgestelde aanpak. De scenario’s en gebruikte metrieken hebben we afgeleid door
gebruik te maken van de Doel-Vragen-Metrieken-aanpak (Goals Questions Metrics
[8]).

We beschrijven in hoofdstuk 3.2 een voorbeeldtoepassing die we gebruiken bij
enkele scenario’s. We vergelijken het gebruiksgemak, de ondersteunde functionaliteit
en de schaalbaarheid van de aanpak met die van vergelijkbare toepassingen aan de
hand van de volgende scenario’s:

• We gaan de architecturale conformiteit met een gelaagde view van de voor-
beeldtoepassing na met zowel SonarJ als ArchitecturalAnnotations.

• We kijken de architecturale conformiteit met een module gebruikt view van de
voorbeeldtoepassing na met zowel ConQAT als ArchitecturalAnnotations.

• We vergelijken de te leveren inspanning om delen van de implementatie buiten
beschouwing te laten met zowel ConQAT als ArchitecturalAnnotations.

• We gaan na welke inspanning de gebruiker dient te leveren om het gebruik van
externe bibliotheken na te kijken met ConQAT en ArchitecturalAnnotations.

• We vergelijken de te leveren inspanning om toepassingen van het MVC-patroon
na te kijken met zowel ConQAT als ArchitecturalAnnotations.

• We gaan de invloed van refactorings op de implementatie en de architectuur
na bij ConQAT en ArchitecturalAnnotations.

• We vergelijken de schaalbaarheid van ConQAT en ArchitecturalAnnotations
door de architecturale conformiteit van Adventure Builder, een grotere toepas-
sing, na te gaan.
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3. Evaluatie

3.1 Gebruikte metrieken
We vergelijken het gebruiksgemak en de ondersteunde functionaliteit tussen traditio-
nele toepassingen gebaseerd op reflectiemodellen enerzijds en ArchitecturalAnnotati-
ons anderzijds aan de hand van de volgende metrieken:

• Aantal gedefinieerde reguliere expressies / aantal annotaties: Deze
metriek geeft aan hoeveel reguliere expressies de architect dient te definiëren om
een mapping te voorzien tussen een architecturaal model en de implementatie.
Vermits ArchitecturalAnnotations geen gebruik maakt van reguliere expressies
(behalve bij de @External-annotatie), gebruiken we hiervoor een equivalente
metriek, namelijk het aantal gebruikte annotaties.

• Aantal gedefinieerde (niet-)toegestaan-te-gebruiken-relaties / aantal
deny- en allow-attributen: Deze metriek geeft het aantal relaties in het
architecturale model weer. Bij ArchitecturalAnnotations gebruiken we het
aantal allow- en deny-attributen van de annotaties als equivalente metriek.

Om het onderhoudsgemak van het architecturale model en de mappings te
evalueren gebruiken we in plaats van de bovenstaande metrieken varianten die
in plaats van het aantal gedefinieerde concepten het aantal gewijzigde concepten
weergeeft die men dient aan te passen om na een refactoring van de implementatie
of het architecturale model consistentie tussen beiden te bewaren.

3.2 Een voorbeeldtoepassing
In deze sectie bespreken we kort de architectuur en implementatie van de voorbeeld-
toepassing die we gebruiken om de functionaliteit van ArchitecturalAnnotations te
vergelijken met hedendaagse vergelijkbare toepassingen. De voorbeeldtoepassing is
een eenvoudig boekhoudkundig programma dat personen en bankrekeningen bijhoudt
in een geheugenbank.

Het diagramma in Figuur 3.1 geeft een gelaagde view van de toepassing weer.
Lagen kunnen enkel onderliggende lagen gebruiken. Het stereotype «strict» geeft
daarenboven aan dat enkel de bovenliggende laag gebruik mag maken van de laag
in kwestie. Uitzonderingen op deze regels worden weergegeven door middel van
afhankelijkheidsrelaties (stippellijnen). Zowel opwaarts gebruik (dit is het gebruiken
van hogerliggende lagen) als het overslaan van lagen (het uitzonderlijk gebruiken
van lagergelegen lagen) documenteren we op deze manier. Merk op dat men deze
uitzonderingen in realiteit best zo weinig mogelijk toestaat en indien nodig voldoende
motiveert. Vermits we deze architectuur enkel als voorbeeld voor onze evaluatie
gebruiken laten we deze motivatie hier achterwege.

Figuur 3.2 toont in het rood de punten waar de implementatie de architectuur
schendt. We onderscheiden twee verschillende soorten van schendingen in het gelaagde
patroon:

• Ongespecifieerd opwaarts gebruik: de controller-laag maakt gebruik van de
applicatie-laag.
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3.2. Een voorbeeldtoepassing

• Ongespecifieerd overslaan van lagen: de applicatie-laag maakt gebruik van de
domeinlaag.

Figuur 3.4 toont een module gebruikt view van de voorbeeldtoepassing. De
legende hierbij vindt men in Figuur 3.3. Merk op dat dit diagramma niet-triviale
aspecten zoals submodules en interfaces gebruikt. Figuur 3.5 geeft in het rood alle
punten weer waar de implementatie afwijkt van de architectuur. We onderscheiden
de volgende soorten:

• Ongeoorloofd gebruik van een module: de ui module maakt gebruik van de
application module.

• Ongeoorloofd gebruik van externe bibliotheken: de application module maakt
gebruik van de UI bibliotheken (Java Swing [7] en Java AWT [5]).

Figuur 3.1: Gelaagde view van de voorbeeldtoepassing

Figuur 3.2: Schendingen van de gelaagde view in de implementatie
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3. Evaluatie

Figuur 3.3: Legende bij de module gebruikt views

Figuur 3.4: Module gebruikt view van de voorbeeldtoepassing

• Ongeoorloofd gebruik van een submodule: de accountingcontroller module
maakt gebruik van de persons module.

• Ongeoorloofd gebruik van een submodule van dezelfde parent module: persons
maakt gebruik van accounts.

• Omzeilen van een interface: de utilities module maakt rechtstreeks gebruik van
een klasse in de persons module die niet is blootgesteld in een interface.

De toepassing bevat een DatabaseException die in de utilities-laag wordt gegooid
en door de ui-laag wordt opgevangen. Hiervoor hebben we expliciet geen toegestaan-
te-gebruiken-relatie gedefinieerd.
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3.3. Nakijken van een gelaagde view

Figuur 3.5: Schendingen van de module gebruikt view in de implementatie

Voor elke laag of module in de architectuur is er een Java-pakket in de imple-
mentatie voorzien. Hierdoor is het eenvoudig om een mapping tussen beiden te
definiëren.

3.3 Nakijken van een gelaagde view

3.3.1 Beschrijving van het scenario

In dit scenario gaan we de architecturale conformiteit van de voorbeeldtoepassing na
met zowel SonarJ, een commerciële toepassing die ondersteuning biedt voor lagen, als
met ArchitecturalAnnotations. We vergelijken de hoeveelheid werk die een gebruiker
moet leveren om architecturale conformiteit na te kijken met beide aanpakken.

3.3.2 SonarJ

SonarJ [32] 1 is een toepassing die gebruikmaakt van reflectiemodellen. Meer bepaald
wil dit zeggen dat de gebruiker een model (in dit geval een gelaagde architectuur)
dient in te geven in de toepassing en een mapping definieert die implementatie-
eenheden verbindt met de lagen in het model. SonarJ gebruikt reguliere expressies
om deze mapping te definiëren.

1Er is ondertussen een opvolger van SonarJ beschikbaar: Sonargraph Architect:
http://www.hello2morrow.com/products/sonargraph/architect
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3. Evaluatie

SonarJ is één van de weinige toepassingen waar men “named interfaces” kan defi-
niëren als eersteklas architecturale concepten. Men kan echter geen afhankelijkheden
naar interfaces definiëren, deze dienen enkel om bepaalde klassen toegankelijk te
maken vanuit andere modules en de overige interne klassen ontoegankelijk te maken.

3.3.3 Resultaten met SonarJ

Voor elke laag in de architectuur moet men in SonarJ een nieuwe laag definiëren.
Relaties tussen lagen duidt men via zogenaamde afhankelijkheden (dependencies)
aan. Beide uitzonderlijke relaties (opwaarts gebruik en overslaan van lagen) worden
door middel van zulke afhankelijkheden gemodelleerd. Beperkingen tussen lagen
worden automatisch afgeleid. Vervolgens kan men de mapping tussen implementatie-
eenheden en architecturale entiteiten definiëren door middel van reguliere expressies.

SonarJ vindt beide schendingen in de implementatie.

3.3.4 Resultaten met ArchitecturalAnnotations

Om de toepassing te kunnen gebruiken om architecturale conformiteit na te gaan
dienen we het model te annoteren met architecturale annotaties. Meer bepaald
annoteren we alle Java pakketten met de correcte @Layer-annotaties. Om de
volgorderelaties tussen lagen vast te leggen kan men gebruikmaken van het parent-
attribuut van deze annotatie. Door gebruik te maken van het strict-attribuut kan
men ervoor zorgen dat enkel de direct bovenliggende laag gebruik kan maken van de
laag in kwestie. Beide toegestane uitzonderingen kan men definëren door gebruik te
maken van het exceptions-attribuut. Bijlage A geeft al de gedefinieerde annotaties.
Al de restricties op afhankelijkheden tussen lagen worden automatisch toegevoegd
door de toepassing.

Ook ArchitecturalAnnotations herkent beide schendingen in de implementatie.
Bijlage B toont de uitvoer van de toepassing.

3.3.5 Besluit

We merken op dat de hoeveelheid werk voor beide aanpakken gelijk is. Tabel 3.1 geeft
de vergelijking tussen de nodige inspanning kwantitatief weer. Beide toepassingen
leiden automatisch dezelfde restricties af en vinden de schendingen van de architectuur
in de implementatie.

3.4 Nakijken van een module gebruikt view

3.4.1 Beschrijving van het scenario

In deze sectie kijken we een module gebruik view van de voorbeeldtoepassing na met
behulp van zowel de ontwikkelde toepassing als een andere toepassing die overweg kan
met module views, namelijk ConQAT. We vergelijken de benodigde inspanning die
de gebruiker moet leveren om architecturale conformiteit met een module gebruikt
view na te gaan.
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3.4. Nakijken van een module gebruikt view

package moduleA;

class Interface1{}

class Interface2{}

class InternalA{}

Figuur 3.6: Declaraties ter illustratie voor het benaderen van interfaces

3.4.2 ConQAT

We gebruiken een andere toepassing dan SonarJ om de vergelijking aan te gaan
omdat de functionaliteit van SonarJ om arbitraire module gebruikt views in te
geven beperkt is. Men kan immers slechts een beperkte hiërarchie van submodules
definiëren. Dit duidt tevens op een nadeel van de meeste bestaande toepassingen,
namelijk de ondersteuning van slechts een bepaald aantal architecturale elementen.
Waar SonarJ geen ondersteuning biedt voor submodule-relaties, biedt ConQAT geen
expliciete ondersteuning voor gelaagde architecturen.

ConQAT [13] valt ook onder de categorie van reflectiemodellen en biedt onder-
steuning voor complexere submodule-relaties. Deze toepassing biedt echter geen
expliciete ondersteuning voor interfaces zoals we deze hebben gedefinieerd bij de
definitie van de @Interface-annotatie, maar deze kunnen wel benaderd worden op
volgende manier: Men definieert voor elke interface i een nieuwe module Interfacei.
Vervolgens mapt men alle klassen van de module die niet tot een interface behoren
op een nieuwe module Intern en staat men de toegang tot deze nieuwe module
Intern enkel toe vanuit de modules Interfacei. Zo kan men dezelfde beperkingen
opleggen. Figuren 3.6 en 3.7 geven dit grafisch weer. Dit vergt echter een extra in-
spanning van de gebruiker omdat men hier expliciet toegestaan-te-gebruiken-relaties
tussen de Interfacei module en de Intern module moet definiëren. Daarboven
moet de gebruiker naast reguliere expressies voor de interfaces ook concrete reguliere
expressies definiëren voor de Intern module, vermits de klassen die de Interfacei

implementeren hier niet onder mogen vallen.
De mapping tussen implementatie en architectuur gebeurt ook bij ConQAT door

middel van reguliere expressies.

3.4.3 Resultaten met ConQAT

Mits de extra inspanningen van de gebruiker om het gebrek aan ondersteuning voor
interfaces te compenseren vindt ConQAT alle schendingen in de implementatie. De
mapping bestaat uit 16 reguliere expressies (13 voor het mappen van implementatie-
eenheden op de modules en 3 om de klassen uit interface buiten te sluiten uit de
Intern modules) en het model bevat 13 toegestaan-te-gebruiken-relaties. Dit zijn
de 10 toegestaan-te-gebruiken-relaties uit de module gebruikt view en 3 bijkomende
relaties tussen de interfaces en hun modules.
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3. Evaluatie

Figuur 3.7: Het benaderen van interfaces in toepassingen die deze niet ondersteunen

3.4.4 Resultaten met ArchitecturalAnnotations

Om de overeenstemming van de implementatie met een module gebruikt view te
kunnen nakijken dient men de broncode te annoteren met @Module- en @Interface-
annotaties. Via het parent attribuut kan men willekeurig complexe submodule-
relaties uitdrukken. De toepassing leidt automatisch toegestaan-te-gebruiken-relaties
af tussen interfaces en de modules die deze blootstellen. Ook dwingt Architec-
turalAnnotations automatisch af dat andere modules geen gebruik mogen maken
van de klassen van een module die niet tot een blootgestelde interface behoren
(zoals de InternalA-klasse uit het voorbeeld in Figuur 3.6). Dankzij de allow- en
deny-attributen van de @Module- en @Interface-annotaties kan men alle overige
beperkingen eenvoudig uitdrukken. Bijlage A bevat de declaraties met bijhorende
annotaties.

Ook ArchitecturalAnnotations vindt alle schendingen. De uitvoer van de toepas-
sing kan men terugvinden in Bijlage B. De implementatie bevat 13 @Module- en
@Interface-annotaties en bevat 10 gespecifieerde allow-attributen.

3.4.5 Besluit

Zowel traditionele toepassingen als de voorgestelde oplossing kan men gebruiken om
de conformiteit met een module gebruikt view na te kijken. ArchitecturalAnnotations
heeft het voordeel dat men zowel submodule-relaties kan definiëren en interfaces als
eersteklas entiteiten kan modelleren. Dit resulteert in een kleinere inspanning van de
gebruiker (zie Tabel 3.1).

3.5 Uitsluiten van delen van de implementatie

3.5.1 Beschrijving van het scenario

In dit scenario gaan we het verschil in inspanning na die de gebruiker moet leveren
om delen van de implementatie buiten beschouwing te laten tijdens het nakijken van
architecturale conformiteit. We bespreken twee gevallen:
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3.6. Nakijken van het gebruik van externe bibliotheken

1. Het uitsluiten van een implementatie-eenheid zondermeer.

2. Het effect van het hernoemen van een uitgesloten implementatie-eenheid X.

3.5.2 Resultaten met ConQAT

De meeste toepassingen gebruiken wederom reguliere expressies om delen van de
implementatie buiten beschouwing te laten.

1. Per implementatie-eenheid die men wenst uit te sluiten dient men een reguliere
expressie toe te voegen aan de lijst met te negeren eenheden.

2. Stel dat we implementatie-eenheid X hebben uitgesloten door de reguliere
expressie exclude X toe te voegen. We hernoemen X naar Y . De gebruiker
dient expliciet de reguliere expressie te wijzigen naar exclude Y .

3.5.3 Resultaten met ArchitecturalAnnotations

ArchitecturalAnnotations voorziet hiervoor de @Ignore-annotatie.

1. Elke implementatie-eenheid die men wenst te negeren dient men te annoteren
met @Ignore.

2. De impliciete mapping tussen implementatie en architecturaal model wordt
bij ArchitecturalAnnotations automatisch bijgewerkt bij de opbouw van het
architecturale model. Men moet dus geen acties ondernemen.

3.5.4 Besluit

De inspanning die een gebruiker moet leveren is vergelijkbaar voor traditionele toe-
passingen en ArchitecturalAnnotations. Bij sommige refactorings, zoals bijvoorbeeld
het hernoemen van uitgesloten implementatie-eenheden, wordt de inspanning kleiner
als men ArchitecturalAnnotations gebruikt.

3.6 Nakijken van het gebruik van externe bibliotheken

3.6.1 Beschrijving van het scenario

In dit scenario vergelijken we de te leveren inspanning die men moet leveren om het
gebruik van modules waarvan de broncode niet beschikbaar is te controleren. Op
het eerste zicht lijkt de voorgestelde aanpak hiervoor immers niet optimaal. Figuur
3.8 toont de declaraties en de module gebruikt view die we in dit scenario willen
nakijken.
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3. Evaluatie

package a;

package b;

package c;

//externe bibliotheken:
package java.awt;
package javax.swing;

Figuur 3.8: Pakketdeclaraties en module gebruikt view gebruikt in scenario 3.6

Figuur 3.9: Het nakijken van het gebruik van externe bibliotheken met ConQAT

3.6.2 Resultaten met ConQAT

De aanpak van traditionele toepassingen verschilt niet voor externe modules. De
toepassingen gebruiken gecompileerde code en de reguliere expressies zijn extern
aan de code. Men gaat als volgt te werk: men definieert een module voor de
externe bibliotheek en men schrijft een reguliere expressie die alle klassen uit de
bibliotheek omvat. Vervolgens kan men beperkingen opleggen op het gebruik van
deze module zoals men dit met een andere module ook zou doen. Het voorbeeld
vereist 5 reguliere expressies en 3 afhankelijkheidsrelaties: 2 toegestaan-te-gebruiken-
en 1 niet-toegestaan-te-gebruiken-relatie (zie Figuur 3.9).

3.6.3 Resultaten met ArchitecturalAnnotations

De aanpak van ArchitecturalAnnotations lijkt hier op het eerste zicht niet optimaal,
omdat deze berust op het annoteren van broncode met architecturale informatie.
Om met ArchitecturalAnnotations beperkingen op te leggen op het gebruik van een
willekeurige externe bibliotheek, dient men elke module m die hiervan gebruikmaakt
te annoteren met een @External-annotatie. Men geeft de externe bibliotheek een
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3.6. Nakijken van het gebruik van externe bibliotheken

@External(name="UI bibliotheken", regexes={"java.awt.**","javax.swing.**"},
canUse = true)

@Module(name="A")
package a;

@External(name="UI bibliotheken, canUse = false)
@Module(name="B")
package b;

@External(name="UI bibliotheken, canUse = true)
@Module(name="C")
package c;

//externe bibliotheken (broncode niet beschikbaar):
package java.awt;
package javax.swing;

Figuur 3.10: Geannoteerde broncode voor het scenario

naam om naar te refereren met behulp van het name-attribuut. Aan de hand van
het regexes-attribuut definieert men reguliere expressies die de bibliotheek beslaan.
Vervolgens geeft men met het attribuut canUse aan of de module m al dan niet
gebruik mag maken van de externe bibliotheek. Figuur 3.10 geeft de annotaties
voor het voorbeeld uit Figuur 3.8. Er zijn 6 annotaties nodig (3 @External- en
3@Module-annotaties) en 3 impliciete toegestaan-te-gebruiken-relaties, die vervat
zitten in de @External-annotaties.

Merk op dat deze aanpak een iets grotere inspanning vergt dan met traditionele
toepassingen het geval is. Men kan de hoeveelheid werk voor ArchitecturalAnnotati-
ons echter verkleinen door specifieke annotaties te definiëren per externe bibliotheek.
Een uitgewerkt voorbeeld hiervan is de @UI annotatie die het gebruik van de Java
Swing en Java AWT bibliotheken beperkt.

Annotatie 7. @UI

Deze annotatie maakt het mogelijk om elementen uit de implementatie die gebruik-
maken van GUI bibliotheken Java Swing en AWT aan te duiden. Deze annotatie
dient vergezeld te zijn met een @Module-annotatie. Indien de implementatie min-
stens één @UI annotatie bevat, mogen enkel modules die met @UI zijn geannoteerd
gebruikmaken van deze bibliotheken.

Attributen:

• Geen

Men hoeft enkel modules die de grafische interface verzorgen te annoteren met
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3. Evaluatie

@UI
@Module(name="A")
package a;

@Module(name="B")
package b;

@UI
@Module(name="C")
package c;

//externe bibliotheken (broncode niet beschikbaar):
package java.awt;
package javax.swing;

Figuur 3.11: Geannoteerde broncode voor het scenario (@UI)

een @UI-annotatie, dewelke geen attributen nodig heeft. De toepassing genereert dan
automatisch een module voor deze bibliotheken en staat enkel toegang tot deze module
toe aan modules die geannoteerd zijn met @UI. In dit geval is de inspanning die
de gebruiker moet leveren kleiner bij ArchitecturalAnnotations nadat men eenmalig
een nieuwe annotatie met bijhorende annotatieprocessor heeft gedefinieerd. Men
hoeft bij toepassing van de annotatie zelf geen module aan te maken, reguliere
expressies toe te voegen of beperkingen op het gebruik hiervan te definiëren. Figuur
3.11 toont de nodige annotaties. Voor dit scenario zijn 6 annotaties (3 @UI- en
3 @Module-annotaties) nodig en geen expliciete allow- of deny-attributen, vermits
ArchitecturalAnnotations alle toegestaan-te-gebruiken-relaties zelf afleidt.

3.6.4 Besluit

ArchitecturalAnnotations vraagt een iets grotere inspanning om het gebruik van
externe bibliotheken te controleren. Als men bij ArchitecturalAnnotations echter
eenmalig een annotatie met bijhorende annotatieprocessor definieert om het gebruik
van de concrete externe bibliotheek te beperken, is de te leveren inspanning kleiner.

3.7 Nakijken van toepassingen van het MVC-patroon

3.7.1 Beschrijving van het scenario

We bespreken naast het gebruik van het gelaagde architecturale patroon ook het MVC-
patroon omdat veel toepassingen een analyse van gelaagde architecturen ondersteunen,
maar geen enkele van de onderzochte toepassingen expliciet ondersteuning biedt voor
andere architecturale patronen zoals MVC. We wensen de beperkingen van Figuur
2.6 na te gaan.
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3.8. Invloed van refactorings

3.7.2 Resultaten met ConQAT

Vermits traditionele toepassingen geen ondersteuning bieden voor andere architec-
turale patronen dient de architect hier gebruik te maken van het beperkte aantal
beschikbare concepten zoals modules. Men dient expliciet de beperkingen tussen
modules in te voeren. Meer concreet voor dit scenario moet de gebruiker modules
definiëren voor zowel model, view als controller. Vervolgens moet men handmatig
alle beperkingen op afhankelijkheden tussen deze modules definiëren (zie hiervoor
Figuur 2.6). Voor elke instantie van het patroon dient men deze stappen te her-
halen. Er zijn 3 reguliere expressies (1 voor zowel model, view als controller) en 6
afhankelijkheidsrelaties (3 niet- en 3 toegestaan-te-gebruiken-relaties) nodig.

3.7.3 Resultaten met ArchitecturalAnnotations

Met ArchitecturalAnnotations kan men echter wel andere architecturale patronen
definiëren. Als voorbeeld hebben we de annotaties en een annotatieprocessor voor
het behandelen van het MVC-patroon geïmplementeerd.

Men hoeft slechts eenmalig een architecturaal patroon te beschrijven aan de
hand van annotaties en bijhorende annotatieprocessoren. Men definieert in de
processor welke architecturale elementen en toegestaan-te-gebruiken-relaties tussen
deze elementen de processor dient toe te voegen aan het model. Hiervan kan men
meermaals gebruikmaken.

Men dient om conformiteit na te gaan met ArchitecturalAnnotations de modules
die respectievelijk het Model, View en Controller van een specifieke instantie van
het patroon voorstellen te annoteren met de overeenkomende @Model-, @View-
en @Controller-annotaties. De toepassing voegt de beperkingen uit Figuur 2.6
automatisch toe. Er zijn 3 annotaties nodig en geen expliciete allow- of deny-
attributen.

3.7.4 Besluit

In dit scenario vergt ArchitecturalAnnotations een kleinere inspanning. Niet enkel
kan men deze definitie voor meerdere instanties in eenzelfde toepassing gebruiken,
hergebruik over verschillende projecten is ook mogelijk.

3.8 Invloed van refactorings

3.8.1 Beschrijving van het scenario

We bespreken in deze sectie de invloed van refactorings op de voorgestelde aanpak om
een beeld te krijgen op het onderhoudsgemak van een geannoteerde implementatie.

De refactorings die we als voorbeeld nemen zijn:

• Refactoring 1: Het veranderen van een klassenaam die deel uitmaakt van een
module.
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Figuur 3.12: Illustratie bij Refactoring 1 Figuur 3.13: Illustratie bij Refactoring 2

Figuur 3.14: Illustratie bij Refactoring 3 Figuur 3.15: Illustratie bij Refactoring 4

• Refactoring 2: Het veranderen van een klassenaam die een module implemen-
teert.

• Refactoring 3: Het toekennen van een klasse aan een andere module. De klasse
blijft in dezelfde pakket, maar op architecturaal niveau kent men deze toe aan
een andere module. Dit is een voorbeeld van een refactoring op architecturaal
niveau.

• Refactoring 4: Het verplaatsen van een klasse naar een ander pakket. De klasse
behoort op architecturaal niveau echter nog wel tot dezelfde module.

• Refactoring 5: Het verplaatsen van een klasse naar een ander pakket. De klasse
verandert van module.

Refactorings 3 en 4 maken duidelijk dat de pakketstructuur van de implementatie
niet altijd hoeft overeen te komen met de structuur van de architectuur. Figuren
3.12 tot en met 3.16 verduidelijken deze refactorings. Modules waartoe de elementen
uit de implementatie behoren worden aangeduid aan de hand van het «module
X» stereotype waar X staat voor de naam van de module. Links geven we de
oorspronkelijke situatie, rechts de situatie na het doorvoeren van de refactoring.
Wijzigingen geven we in het rood weer.

3.8.2 Resultaten met ConQAT

Andere toepassingen die reflectiemodellen hanteren gebruiken vaak reguliere expressies
om de link tussen implementatie en architecturale elementen te leggen. Deze reguliere
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Figuur 3.16: Illustratie bij Refactoring 5

expressies worden in een toepassing-specifiek formaat extern aan de implementatie
bewaard. Het bijwerken van deze informatie vergt discipline van ontwikkelaars en
architecten.

Problemen met refactorings en deze toepassingen zijn terug te brengen naar
eenzelfde principe. Omdat deze toepassingen externe reguliere expressies als mappings
gebruiken, moet men deze reguliere expressies aanpassen telkens het verband tussen
implementatie en architectuur wijzigt. Voor het definiëren van de reguliere expressies
maken we volgende assumpties: als een module m mapt op een pakket p in de
implementatie, definieert men de mapping door de reguliere expressie include p.∗
in m (alle klassen in pakket p behoren tot de module m). Als een module mapt op
(enkele) klasse(n) ki in pakketten pj , gebruikt men reguliere expressies van de vorm
include pj .ki in m.

Na het doorvoeren van refactorings 1 en 5 dient het architecturale model en de
mapping niet aangepast te worden.

Refactoring 2 veroorzaakt bij traditionele toepassingen wel problemen. De
reguliere expressie include A in m moet worden aangepast naar include NewA in m.

Om de mapping consistent te houden na refactoring 3 dient men bij de traditionele
aanpak eerst de klasse A uit te sluiten van module A met behulp van een nieuwe
reguliere expressie: exclude PackageA.A from A. De klasse mapt men naar de
nieuwe module B met behulp van expressie include PackageA.A in B.

De problemen met refactoring 4 lost men bij traditionele toepassingen op door
klasse A uit te sluiten bij module B (exclude PackageB.A from B) en te mappen
naar module A (include PackageB.A in A).

3.8.3 Resultaten met ArchitecturalAnnotations

Bij ArchitecturalAnnotations zit de mapping tussen architectuur en implementatie
vervat in de broncode en annotaties zelf. Ook hier maken we dezelfde aannames. Als
een module mapt op een pakket annoteren we het pakket met de @Module-annotatie.
Indien slechts enkele klassen de implementatie van een module vormen worden deze
klassen afzonderlijk met @Module geannoteerd. De drempel om deze informatie
up-to-date te houden ligt waarschijnlijk lager dan wanneer men zoals bij traditionele
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toepassingen de mappings extern bijhoudt.
Onder deze aanname veroorzaken refactorings 1 en 5 ook geen problemen bij

ArchitecturalAnnotations.
Bij ArchitecturalAnnotations zorgt refactoring 2 voor geen problemen, aangezien

hier de mappings tijdens compilatie worden gegenereerd op basis van het geannoteerde
element.

Na het doorvoeren van refactoring 3 moet men enkel bijkomend de klasse A
annoteren met @Module(name="B").

Bij ArchitecturalAnnotations dient men na refactoring 4 opnieuw enkel de klasse
A te annoteren met @Module(name="A").

Men kan scenarios 4 en 5 wel eenvoudig automatisch detecteren: als men een
klasse verplaatst naar een ander pakket en deze mapt op een andere module dan
voor de refactoring, kan men bijvoorbeeld de ontwikkelaar waarschuwen zodat deze
gepaste acties kan ondernemen.

3.8.4 Besluit

Voor een kwantitatief overzicht van de invloed van refactorings, zie Tabel 3.1. Refac-
torings 1 en 5 hebben geen invloed op zowel het architecturale model en de mappings
bij traditionele toepassingen als op de annotaties bij ArchitecturalAnnotations. Bij
de overige refactorings is de vereiste inspanning kleiner bij ArchitecturalAnnotations.

3.9 Schaalbaarheid

3.9.1 Beschrijving van het scenario

Om de bruikbaarheid van ArchitecturalAnnotations in een realistische omgeving
te evalueren hebben we de aanpak toegepast op Adventure Builder [6]. Adventure
Builder is een toepassing die over het internet ”avontuurpakketten“ verkoopt aan
reizigers. De toepassing maakt gebruik van web services om te communiceren met
externe partijen zoals banken, luchtvaartmaatschappijen, hotels, enzoverder.

Dit is een toepassing van middelgrote omvang die bestaat uit 60 java pakketten,
266 klassen en ongeveer 11000 lijnen broncode. Adventure Builder is een Java-
referentietoepassing waarvan een architecturale beschrijving is opgesteld door de
auteurs van Documenting Software Architectures: Views and Beyond [11] om de
concepten uit het boek te illustreren. De beschrijving is geenszins volledig en de
referentietoepassing voldoet niet volledig aan de opgestelde architectuur (dit was ook
niet de bedoeling van de auteurs), wat dit voorbeeld ideaal maakt om na te kijken
op architecturale conformiteit.

Figuur 3.17 toont een licht gewijzigde module gebruikt view van een deel van de
toepassing [25]. Figuur 3.3 toont de legende voor dit diagramma. Het is duidelijk dat
het nakijken aan de hand van manuele code-inspectie ondoenbaar is. Zoals men in
de figuur kan zien hebben de architecten gebruik gemaakt van modules, submodule-
relaties en interfaces. Hiervoor hebben we reeds vermeld dat geen enkele van de
onderzochte toepassingen expliciete ondersteuning biedt voor al deze concepten.
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Figuur 3.17: Workflowmanager module gebruikt view (AdventureBuilder)

3.9.2 Resultaten met ConQAT

Het invoeren van het architecturale model en de mapping verliepen zonder problemen,
met uitzondering van het gebrek aan ondersteuning voor interfaces (zie Scenario
3.4). Het model bevat 19 toegestaan-te-gebruiken-relaties (16 uit de architecturale
beschrijving en 3 bijkomende tussen de interfaces en de interne klassen van de module
die de interface vrijgeeft. Voor de mapping hebben we 26 reguliere expressies nodig:
23 om mappings te voorzien voor alle interfaces en modules uit de architecturale
beschrijving (inclusief Intern-modules) en 3 om de klassen uit de interfaces uit te
sluiten bij de Intern-modules.

3.9.3 Resultaten met ArchitecturalAnnotations

De gedefinieerde annotaties zijn gegeven in Bijlage A. De uitvoer van de toepassing
vindt men in Bijlage B. Hiervoor gebruiken we 23 annotaties (1 voor elk element
uit de module gebruikt view) en 16 waardes voor de allow-attributen (1 voor elke
toegestaan-te-gebruiken-relatie uit de module gebruikt view). Het annoteren van de
broncode verliep zonder problemen. We dienden enkele uitzonderingen te annoteren
met de @Ignore-annotatie, omdat deze modulegrenzen overschrijden maar niet werden
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opgenomen als toegestaan-te-gebruiken-relaties in de module gebruikt view.

3.9.4 Besluit

Het annoteren van de broncode vereist een kleinere inspanning dan het modelleren van
de architectuur en het definiëren van mappings door middel van reguliere expressies
met traditionele toepassingen (zie Tabel 3.1). Dit is voornamelijk te wijten aan
het feit dat de module gebruikt view van het voorbeeld gebruikmaakt van zowel
submodules als interfaces, concepten die geen enkele toepassing tegelijk ondersteunt.
De mogelijkheid om zowel submodules te definiëren als interfaces als eersteklas
entiteiten voor te stellen biedt een voordeel aan ArchitecturalAnnotations. In dit
voorbeeld heeft men geen gebruik van architecturale patronen gedocumenteerd.
Indien dit wel het geval was zou de inspanning van de voorgestelde aanpak nog lager
liggen dan bij het gebruik van traditionele toepassingen.

Bij het uitvoeren van dit scenario kwam het belang van traceerbaarheid naar boven.
Het moet mogelijk zijn om alle elementen die geannoteerd zijn met een bepaalde
annotatie op te vragen, zodat de architect deze niet handmatig in de code moet
opzoeken. Momenteel biedt de toepassing een beperkte vorm van traceerbaarheid:
alle geannoteerde elementen worden uitgeschreven naar het scherm.

Ook blijkt het gebrek aan een grafische voorstelling van het architecturale model
een nadeel. De architect kan vergissingen in het model sneller opmerken indien
dit visueel wordt weergegeven. Momenteel voorziet de toepassing een beperkte
visualisatie door alle elementen in het architecturale model uit te schrijven naar het
scherm.

We merken op dat het nakijken van de conformiteit van de implementatie met de
architectuur met zowel traditionele toepassingen als met ArchitecturalAnnotations
een niet te verwaarlozen inspanning vergt. Dit is inherent aan het nakijken van
architecturale conformiteit, aangezien de implementatie en architectuur initieel
gescheiden zijn en men hiertussen een mapping moet definiëren. Indien men bij
een nieuw opgestart project de implementatie continu annoteert met architecturale
informatie vormt dit minder een probleem voor ArchitecturalAnnotations.

Het annoteren van een bestaand groot softwareproject zou men kunnen automa-
tiseren. Men kan bijvoorbeeld door middel van reguliere expressies aanduiden welke
klassen mappen op architecturale elementen. Met behulp van deze informatie en
een architecturale beschrijving kan men automatisch de broncode annoteren met
de nodige annotaties. Merk op dat de reguliere expressies hier enkel nodig zijn
om de broncode initieel te annoteren en dat nadien alle voor- en nadelen van met
architecturale informatie geannoteerde broncode gelden.

Ten slotte vermelden we voor de volledigheid dat de implementatie inderdaad
niet volledig conform is met de gedocumenteerde software-architectuur. Architectur-
alAnnotations en ConQAT vinden de volgende schendingen:

• processmanager maakt gebruik van servicelocator

• CrmBean maakt gebruik van mailer
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• WorkflowManagerBean maakt gebruik van processmanager

3.10 Besluit
Tabel 3.1 geeft een kwantitatief overzicht van de evaluatie. Verschillen tussen
traditionele reflectiemodellen en ArchitecturalAnnotations geven we vetgedrukt weer.
Merk op dat ArchitecturalAnnotations overwegend een kleinere inspanning vergt,
maar dat deze niet van een significante grootte-orde is. Wel kunnen we besluiten dat
de voorgestelde aanpak qua gebruiksgemak een mogelijk alternatief is voor bestaande
toepassingen die gebaseerd zijn op reflectiemodellen.

We geven ten slotte hieronder een korte samenvatting van de voor- en nadelen
van onze aanpak. Tabel 3.2 geeft deze voor- en nadelen bondig weer.

3.10.1 Voordelen

De toepassing verlicht de gevraagde inspanning van de gebruiker op verschillende
manieren. Zo kan men beperkingen op het gebruik van externe bibliotheken mak-
kelijker controleren dan met traditionele toepassingen indien men eenmalig extra
annotaties definieert.

Geen enkele van de onderzochte toepassingen voorziet ondersteuning voor zowel
modules, submodules, interfaces als het gelaagde architecturale patroon. Archi-
tecturalAnnotations biedt ondersteuning voor al deze concepten zodat men een
architecturaal model eenvoudigweg kan ingeven, zonder terug te hoeven grijpen naar
artificiële concepten en extra transformaties. Dit zorgt voor een betere onderhoud-
baarheid, omdat het model één-op-één mapt met de architecturale beschrijving.

Bij het gebruik van ArchitecturalAnnotations kan men eenmalig een architecturaal
patroon definiëren aan de hand van nieuwe annotaties en bijhordende annotatiepro-
cessoren. Deze kan men vervolgens meermaals en over meerdere projecten gebruiken,
wat schaalvoordelen oplevert. De toepassing leidt automatisch de (directe) afhan-
kelijkheidsbeperkingen af. Traditionele toepassingen bieden een beperkt aantal
architecturale concepten aan, zodat men elementen van het patroon en relaties hier-
tussen opnieuw dient te definiëren voor elke instantie. Men kan via de voorgestelde
aanak ook domein-specifieke uitbreidingen definiëren.

Ook vergt het onderhoud van het architecturaal model en de mapping tussen
implementatie en architectuur een kleinere inspanning. De mappings worden bijge-
houden in de code zelf, wat waarschijnlijk de drempel om deze informatie up-to-date
te houden lager legt dan wanneer deze mapping extern wordt bijgehouden. Refacto-
rings kunnen bij de traditionele aanpak voor problemen zorgen met de consistentie
van de mappings tussen code en architectuur. Ook hier ligt de te leveren inspanning
lager als men gebruikmaakt van ArchitecturalAnnotations.

De aanpak heeft een betere schaalbaarheid dan nieuwe talen die architecturale
concepten ondersteunen. Deze talen vereisen immers dat men heel de implementatie
herschrijft naar deze nieuwe taal. Hoewel deze talen zijn gebaseerd op bestaande
talen, vergt het herschrijven een inspanning gelijkaardig aan het annoteren van
de implementatie. Met ArchitecturalAnnotations kan men echter op incrementele
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wijze delen van het architecturaal model opstellen en delen van de implementatie
annoteren. Dit is niet mogelijk bij nieuwe talen omdat het architecturale model
en de implementatie equivalent zijn met elkaar, een onvolledig model duidt op een
onvolledige implementatie en omgekeerd.

Vermits ArchitecturalAnnotations architecturale conformiteit nakijkt bij het
compileren krijgt de ontwikkelaar directe feedback over eventuele schendingen in de
implementatie. Analyse met traditionele toepassingen dient meestal extern aan het
ontwikkelingsproces te gebeuren, alhoewel sommige toepassingen ook nauw integreren
met populaire IDE’s (Integrated Development Environments) zoals Eclipse. Men kan
ervoor kiezen om de compilatie te laten falen bij schendingen van de implementatie, om
zo de broncode ten allen tijden conform te houden met de architectuur. Men kan ook
voor een meer flexibele aanpak kiezen, namelijk dat ArchitecturalAnnotations enkel de
schendingen toont en de broncode zonder problemen compileert. Dit alternatief maakt
het mogelijk om te experimenteren met de implementatie, bijvoorbeeld om tijdelijk
een nieuwe strategie uit te proberen die afwijkt van de architecturale beschrijving.

Indien we de visualisatie van het model verder uitwerken kan de toepassing auto-
matisch diagramma’s genereren die per definitie consistent zijn met de implementatie.

3.10.2 Nadelen

De voorgestelde aanpak heeft ook verschillende nadelen die we hier zullen bespreken.
Java annotaties hebben technologische beperkingen. Zo kan men elke implementatie-

eenheid annoteren met maximaal één annotatie van hetzelfde type. Omwille van
deze beperking konden we bijvoorbeeld geen @CanUse(String architecturalElement)-
annotatie invoeren, vermits deze het maximum toegestaan-te-gebruiken-relaties
vertrekkende van een module zou beperken tot één. Ook kunnen attributen van Java
annotaties slechts een beperkt aantal types aannemen. De huidige implementatie
maakt daarom overwegend gebruik van Strings. Dit kan echter makkelijk tot fouten
en inconsistenties leiden, wat het nakijken van consistentie van het architecturale
model noodzakelijk maakt. Momenteel kijkt het prototype amper de consistentie
tussen annotaties onderling en de architecturale elementen na.

Het annoteren van een grote bestaande toepassing vereist een aanzienlijke inspan-
ning. Dit is echter ook het geval indien men traditionele toepassingen gebruikt. Men
zou het invoeren van annotaties mogelijk kunnen automatiseren, maar momenteel
biedt de toepassing hiervoor geen functionaliteit.

De toepassing kan momenteel enkel directe toegestaan-te-gebruiken-relaties na-
kijken. Dit is een gevolg van de gebruikte bibliotheek, namelijk Macker, om afhanke-
lijkheden na te kijken. Indirecte afhankelijkheden, zoals de afhankelijkheid tussen
onderwerp en observator in het Observer-patroon, kan men momenteel niet nakijken.
Al de onderzochte toepassingen delen dezelfde beperking.

De architecturale informatie zit bij onze aanpak verspreid in de code, wat het
onderhoud hiervan kan bemoeilijken. Mogelijke uitbreidingen die dit tegengaan zijn
het toevoegen van traceerbaarheid en het visualiseren van het architecturale model.
Met traceerbaarheid doelen we op de mogelijkheid om het model te ondervragen
met vragen zoals “Geef alle implementatie-eenheden die geannoteerd zijn met de
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Tabel 3.1: Kwantitatief overzicht van de evaluatie (afwijkingen vetgedrukt)
ArchitecturalAnnotations Reflectiemodellen

Scenario Gedefinieerde
annotaties

Gedefinieerde
allow-/deny-
attributen

Gedefinieerde
reguliere
expressies

Gedefinieerde
afhankelijk-
heidsrelaties

Gelaagde view 5 3 5 3
Module gebruikt
view

13 10 16 13

Uitsluiten
implementatie

1 0 1 0

Arbitraire
externe
bibliotheken

6 3 5 3

UI bibliotheken 6 0 5 3
MVC 3 0 3 6
Schaalbaarheid 23 16 26 19

ArchitecturalAnnotations Reflectiemodellen
Refactoring Gewijzigde

annotaties
Gewijzigde
allow-/deny-
attributen

Gewijzigde
reguliere
expressies

Gewijzigde
afhankelijk-
heidsrelaties

Hernoemen
uitgesloten klasse

0 0 1 0

Refactoring 1 0 0 0 0
Refactoring 2 0 0 1 0
Refactoring 3 1 0 2 0
Refactoring 4 1 0 2 0
Refactoring 5 0 0 0 0

@Module-annotatie”, of “Door welke annotaties wordt beperking X afgeleid?”. Met
visualisatie bedoelen we het visueel weergeven van het architecturale model. Dit
zou het nakijken op inconsistenties tussen architecturale beschrijving en model
makkelijker maken. Veel hedendaagse toepassingen voorzien wel mogelijkheden om
het model te visualiseren. Momenteel voorziet de toepassing slechts een zeer beperkte
vorm van traceerbaarheid en visualisatie.

Na verloop van tijd kan het verband tussen een eenheid uit de implementatie
en een annotatie veranderen. Dit kan het gevolg zijn van refactorings waarbij
men vergeet de annotaties mee aan te passen. Het is de taak van de gebruiker
om ervoor te zorgen dat hij de implementatie-eenheden annoteert met correcte
annotaties. We verwachten dat het onderhouden van het verband tussen annotaties
en implementatie een kleinere inspanning vergt dan het consistent houden van de
implementatie met de architecturale beschrijving. Ook hier zou een meer uitgebreide
vorm van traceerbaarheid een voordeel kunnen bieden. Men zou de refactorings die
dit effect hebben (namelijk refactorings 4 en 5) automatisch kunnen detecteren om
dit probleem te verhelpen.
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Categorie Voordeel Nadeel

Gebruiksgemak Ondersteunt breed scala aan
architecturale concepten

Gebruiksgemak Directe feedback aan de
ontwikkelaar

Gebruiksgemak Mogelijkheid tot tijdelijk afwij-
ken van de architectuur

Gebruiskgemak Mogelijkheid tot het genereren
van consistente diagramma’s

Onderhoud mo-
del en mapping

Annotaties dichter bij de
implementatie

Architecturaal model zit verspreid in
de code

Onderhoud na
refactorings

Refactorings hebben minder
invloed

Handmatig consistentie tussen anno-
taties en implementatie behouden

Schaalbaarheid
van aanpak

Beter dan nieuwe talen
(ArchJava)

Niet te verwaarlozen inspanning bij
grote toepassingen

Technologisch Beperkingen van Java annotaties
Technologisch Enkel directe toegestaan-te-

gebruiken-relaties
Uitbreidbaarheid Ondersteuning voor arbitraire

architecturale patronen

Tabel 3.2: Kwantitatief overzicht van de voor- en nadelen van ArchitecturalAnno-
tations
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Hoofdstuk 4

Besluit

In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste punten van de tekst samen. We geven
kort een overzicht van de mogelijke paden die we kunnen nemen in verder onderzoek.
We vergelijken ten slotte de voorgestelde aanpak met gerelateerd werk.

4.1 Samenvatting

In deze tekst hebben we een aanpak beschreven om statisch architecturale conformiteit
na te gaan. Deze aanpak tracht zowel enkele problemen van hedendaagse toepassingen
op te lossen, zoals problemen ten gevolge van het gebruik van externe mappings
tussen broncode en architecturaal model, de duplicatie van architecturale informatie
in toepassing-specifieke modellen en het beperkte aantal aangeboden architecturale
concepten om het architecturale model op te stellen. Ook biedt de voorgestelde aanpak
een alternatief om de kloof tussen de architecturale beschrijving en de implementatie
te verkleinen, om zo het gevaar van architecturale afwijking te beperken.

De aanpak baseert zich op het annoteren van de implementatie met architecturale
meta-informatie. We hebben annotaties gedefinieerd die het mogelijk maken om zowel
module en gelaagde views te modelleren, alsook aangetoond dat men deze aanpak
kan toepassen op andere architecturale patronen. De geannoteerde broncode kan
men gebruiken om een toepassing-onafhankelijk architecturaal model op te stellen.
Dit model kan men vervolgens gebruiken om architecturale conformiteit na te gaan
tussen de implementatie en het architecturale model.

Aan de hand van enkele concrete scenario’s hebben we een prototype geëvalueerd
en vergeleken met bestaande toepassingen die men kan gebruiken om architecturale
conformiteit na te gaan. Deze evaluatie richt zich voornamelijk op gebruiksgemak,
dat zich manifesteert in het opstellen van een architecturaal model en het mappen
van de implementatie hierop en het onderhoud van deze artefacten. Ook hebben we
de schaalbaarheid van de aanpak getoetst door deze toe te passen op een middelgrote
toepassing. De evaluatie toont aan dat deze aanpak zowel enkele problemen van de
andere formalismen oplost als zelf nieuwe problemen introduceert.
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Beperkingen: De aanpak heeft enkele beperkingen. Zo zijn er de technologische
beperkingen van de gebruikte Java annotaties zoals het beperkte aantal types die
attributen kunnen aannemen. Deze beperking maakt het nodig om consistentie
van het architecturale model na te gaan. De architect moet immers gebruikmaken
van Strings om zijn model te definiëren, wat makkelijk tot fouten kan leiden. Ook
kan men elementen uit de implementatie niet annoteren met twee annotaties van
hetzelfde type, wat heeft geleid tot de gedefinieerde annotaties.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden van het verband tussen de
implementatie en de annotaties. Als hiertussen inconsistenties optreden, bijvoorbeeld
na het doorvoeren van refactorings waardoor het verband tussen architecturale
elementen en de implementatie verandert, geeft de analyse een vertekend beeld.
Men kijkt immers architecturale conformiteit na aan de hand van een onjuiste
mapping. Deze inconsistentie kan men enkel handmatig nakijken door het verband
tussen annotaties en implementatie-eenheden na te gaan. Men kan dit probleem
mogelijk verlichten, omdat de refactorings die deze problemen veroorzaken eenvoudig
te identificeren zijn.

Het prototype voorziet momenteel enkel de mogelijkheid om directe toegestaan-te-
gebruiken-relaties na te kijken. Een architecturale beschrijving kan in het algemeen
echter een veel ruimer aanbod aan relaties bevatten, om de beslissingen van de
software-architect zo expressief mogelijk uit te drukken. Deze andere relaties kan
men niet nakijken met behulp van het prototype. Dit is een nadeel dat het prototype
deelt met vele andere bestaande formalismen.

Het architecturale model zit bij de voorgestelde aanpak verspreid in de code. Dit
maakt zowel de verstaanbaarheid als het onderhoud hiervan complexer. Mogelijke
oplossingen hiervoor zijn visualisatie van het model en een uitgebreide traceerbaarheid
(zie Sectie 4.2).

Voordelen: De voorgestelde aanpak biedt een licht voordeel ten opzichte van
andere toepassingen die gebruikmaken van reflectiemodellen. De hoofdreden hiervoor
is een ruimer assortiment aan architecturale concepten om het architecturaal model
op te stellen. De aanpak is vrij eenvoudig uit te breiden om andere structurele
architecturale patronen te ondersteunen, wat tot schaalvoordelen kan leiden bij het
nakijken van de architecturale conformiteit hiervan. Dit heeft ook als voordeel dat
men het architecturale model eenvoudiger kan definiëren en onderhouden.

De aanpak verkleint de kloof tussen de architecturale beschrijving en de implemen-
tatie, wat het onderhouden van de consistentie tussen beiden mogelijk makkelijker
maakt en de kansen op architecturale afwijking verkleint.

Refactorings van de implementatie hebben een kleinere impact op de voorgestelde
aanpak dan op traditionele toepassingen gebaseerd op reflectiemodellen. Problemati-
sche refactorings kan men mogelijk automatisch detecteren.

De schaalbaarheid van de applicatie is vergelijkbaar aan formalismen die zich
baseren op reflectiemodellen. In vergelijking met nieuwe talen (zoals ArchJava) heeft
de aanpak een voordeel op het gebied van schaalbaarheid, omdat de voorgestelde
aanpak een incrementele opbouw van het model ondersteunt.
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De aanpak biedt de mogelijkheid om architecturale diagramma’s te genereren die
per definitie consistent zijn met de implementatie.

Omdat het prototype architecturale conformiteit nakijkt tijdens compilatie, krijgt
de ontwikkelaar een directe terugkoppeling wanneer hij in de implementatie de
software-architectuur schendt. Zo kan men schendingen in de implementatie onmid-
delijk oplossen, wat het risico op architecturale afwijking verkleint.

Besluit: Hoewel het gebruiks- en onderhoudsgemak van de voorgestelde aanpak
geen grootte-ordes verschilt met dat van traditionele toepassingen, kunnen we conclu-
deren dat de voorgestelde aanpak een haalbaar alternatief kan bieden voor bestaande
technieken om statisch architecturale conformiteit na te gaan.

4.2 Toekomstig werk

Hoewel we in deze tekst hebben aangetoond dat de voorgestelde aanpak een haalbaar
alternatief is voor bestaande oplossingen om op statische wijze architecturale confor-
miteit na te gaan, dient het prototype uitgebreid te worden vooraleer men hiervan in
een industriële omgeving gebruik kan maken. Dit zijn geen essentiële problemen van
de aanpak, maar zaken die we wegens de beperkte tijd niet hebben geïmplementeerd.

Visualisatie van het architecturale model: De meeste traditionele toepassin-
gen die gebruikmaken van reflectiemodellen voorzien een manier om het architecturale
model grafisch weer te geven. Dit maakt het mogelijk om op een intuïtieve manier het
model na te kijken, of om automatisch diagramma’s van het architecturale model te
genereren die per definitie consistent zijn met de implementatie. Momenteel voorziet
het prototype geen functionaliteit om het architecturale model te visualiseren. Men
kan de correctheid van het model bijgevolg niet optimaal nakijken. Het zou ook
mogelijk zijn om alle schendingen weer te geven in dit gevisualiseerde model, wat
resulteert in een meer overzichtelijke rapportering van de analyse.

Traceerbaarheid: Ook is het wenselijk dat we de traceerbaarheid verbeteren. Zo
zouden we functionaliteit kunnen voorzien die het mogelijk maakt om het archi-
tecturale model te ondervragen met vragen zoals “Geef me alle eenheden uit de
implementatie die geannoteerd zijn met @Module” of “Door welke annotaties wordt
beperking X afgeleid?”. Dit zou het onderhoud van een geannoteerde implementatie
gemakkelijker maken. De mogelijkheden in deze richting zijn echter niet beperkt
tot het oplijsten van geannoteerde elementen. Men zou bijvoorbeeld ook kunnen
nakijken welke annotaties overbodig zijn of welke implementatie-eenheden men zou
moeten annoteren met bepaalde annotaties om architecturale conformiteit te bereiken.
Een voorbeeld hiervan is de @UI annotatie: men kan kijken welke @UI annotaties
overbodig zijn en welke modules men zou moeten annoteren met @UI om conform te
zijn met de architectuur.

47



4. Besluit

Ondersteuning voor andere relaties: Het huidige prototype ondersteunt om-
wille van het gebruik van Macker om architecturale conformiteit na te gaan een
beperkte definitie van toegestaan-te-gebruiken-relaties (voor de gebruikte definitie
van gebruik, zie Sectie 2.4). Hoewel andere toepassingen een vergelijkbare uit-
drukkingskracht hebben, is dit nog steeds een grote beperking van hedendaagse
toepassingen, vermits de software-architect maar één categorie van relaties kan
nakijken. Voorbeelden van beperkingen die men niet kan nagaan met hedendaagse
toepassingen zijn indirect gebruik (zoals de communicatie van onderwerp naar ob-
servator bij het Observer-patroon), of moet-gebruiken-relaties. Een voorbeeld van
een moet-gebruiken relatie is het verplicht gebruikmaken van een log-module bij elke
uitgevoerde actie. Dit soort beperkingen manifesteert zich enkel tijdens uitvoering en
kan men bijgevolg niet statisch afdwingen. Het kan interessant zijn om na te gaan in
welke mate men zulke andere architeturale beperkingen kan nakijken met de voorge-
stelde aanpak. Dit houdt in dat we verder moeten kijken dan de beperkte analyse die
Macker mogelijk maakt, of dat we dynamisch (dit is tijdens uitvoering) architecturale
conformiteit dienen na te gaan. Dit is vanuit een technologisch standpunt mogelijk,
men kan Java-annotaties immers beschikbaar maken tijdens de uitvoering. Dit kan
echter wel een negatieve impact hebben op de performantie van de te analyseren
toepassing.

Andere annotaties: We kunnen andere annotaties beschikbaar maken. Hierbij
denken we niet enkel aan annotaties om structurele beperkingen na te gaan of
correcte implementaties van architecturale patronen te verzekeren (zoals we met MVC
geïllustreerd hebben), maar mogelijk een totaal verschillende klasse van annotaties.
We denken hierbij, net zoals bij de uitbreiding van de klasse van na te kijken
beperkingen die we hierboven hebben besproken, aan zaken die zicht tijdens de
uitvoering van het programma manifesteren. Men zou bijvoorbeeld een @Component
annotatie kunnen aanbieden die onder andere beschrijft hoeveel instanties van een
component er min- of maximaal tegelijkertijd mogen bestaan.

Automatisch annoteren van de implementatie: We hebben in deze tekst
aangehaald dat het voorzien van een mapping tussen architecturaal model en im-
plementatie, zij het aan de hand van reguliere expressies of annotaties, bij grote
toepassingen een significante inspanning vereist. Om bij onze aanpak dit probleem te
verlichten, zouden we kunnen kijken naar mogelijkheden om de broncode automatisch
te annoteren met correcte annotaties. Een mogelijk scenario zou zijn dat de architect
eenmalig een architecturaal model voorziet en een mapping definieert door middel
van reguliere expressies (zoals bij reflectiemodellen), maar dat de toepassing aan
de hand van deze informatie automatisch de broncode annoteert met de relevante
annotaties. Dit vergt een inspanning gelijkaardig aan het nakijken van architecturale
conformiteit met reflectiemodellen, maar nadat de broncode eenmalig automatisch
geannoteerd is gelden alle besproken voor- en nadelen van de voorgestelde aanpak.
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Toepassen van de aanpak tijdens de ontwikkeling van een toepassing: We
hebben de aanpak toegepast op een middelgrote bestaande toepassing, maar om een
echt beeld te krijgen op de schaalbaarheid en het gebruiks- en onderhoudsgemak zou
het interessant zijn om de aanpak op een middelgroot project toe te passen tijdens
de ontwikkeling hiervan.

4.3 Gerelateerd werk

In deze sectie bespreken we kort gerelateerd onderzoek en maken we een vergelijking
met de voorgestelde oplossing.

Reflectiemodellen [29] We hebben reflectiemodellen reeds toegelicht in hoofdstuk
1. Voor een uitgebreide vergelijking tussen reflectiemodellen en onze aanpak, zie
hoofdstuk 3.

Annotaties als ondersteuning voor architecturale refactorings [21] De
auteurs stellen hier ook voor om het verband tussen architecturale beschrijving en
broncode te voorzien door gebruik te maken van architecturale meta-informatie. De
nadruk hier ligt niet zozeer op het nagaan van architecturale conformiteit, maar eerder
op het consistent houden van de architecturale beschrijving en de implementatie na
refactorings. Zij stellen vast dat het makkelijker wordt om code en architecturale
beschrijving consistent te houden als men refactorings uitvoert op een van beide
artefacten. Ook focust dit onderzoek zich eerder op uitvoerings (runtime) (component-
en-connector, voor een definitie zie [11]) views in plaats van module views, wat tot
uiting komt in de gedefinieerde annotaties. Zij maken onder andere gebruik van
@Component-, @Port- en @Connects-annotaties.

Annotaties om structurele eigenschappen van klassen na te gaan [14] Dit
onderzoek tracht beperkingen na te kijken die impliciet door het gebruik van bepaalde
annotaties worden opgelegd, maar nergens expliciet worden afgedwongen. Ze nemen
als voorbeeld annotaties uit de EJB 3.0 specificatie. Een specifiek voorbeeld van
zulke annotatie is de @Entity-annotatie, die men kan gebruiken om entity bean
klassen te definiëren [36]. De specificatie legt beperkingen op aan klassen die
geannoteerd worden met deze annotatie. Zo mag men deze klassen bijvoorbeeld niet
als “final” declareren. Deze beperking wordt echter niet nagekeken, wat kan leiden
tot inconsistenties tijdens de uitvoering van het programma. De auteurs kijken deze
beperkingen na door de bytecode van de toepassing om te vormen naar XML en
specifieke XPath-ondervragingen die schendingen van deze beperkingen opvragen
hierop los te laten.

Deze zeer flexibele aanpak maakt het mogelijk om een grotere klasse van be-
perkingen na te gaan dan de toegestaan-te-gebruiken-relaties uit onze aanpak. De
impliciete beperkingen waarop de auteurs zich focussen beperken zich echter tot
op het niveau van een enkele klasse en men kan bijgevolg geen beperkingen op
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afhankelijkheden tussen klassen nagaan. Deze aanpak is dus minder geschikt om
structurele eigenschappen op architectureel niveau na te gaan.

ArchJava [3] ArchJava voorziet een uitbreiding op de Java programmeertaal
die het mogelijk maakt om architecturale concepten als eersteklas entiteiten in de
implementatie te gebruiken. Door gebruik te maken van een uitgebreid typesysteem
(type system) is het mogelijk om statisch architecturale conformiteit te verzekeren.
De architecturale beschrijving ligt bij deze aanpak aan de basis van implementatie,
aangezien men deze architecturale concepten (zoals componenten en de toegestane
communicatie hiertussen via connectoren) effectief gebruikt in de implementatie.

Het architecturale model zit als het ware vervat in de implementatie, wat het
nakijken van architecturale conformiteit overbodig maakt. ArchJava dwingt dankzij
zijn typesysteem immers architecturale conformiteit af tijdens het implementeren.
Wel dient de gebruiker er zelf zorg voor te dragen dat de implementatie overeenstemt
met de architecturale beschrijving.

Een nadeel van ArchJava is dat men slechts één enkele component-en-connector
view als basis voor de implementatie kan gebruiken. Andere views zoals een module
gebruikt of gelaagde view kan men hiervoor niet gebruiken. Ook is het niet moge-
lijk om architecturale conformiteit met meerdere views te verzekeren, aangezien de
implementatie is gebaseerd op juist één component-en-connector view. Door de or-
thogonaliteit van de gedefinieerde annotaties en hun bijhorende annotatieprocessoren
heeft de voorgestelde aanpak deze beperking niet.

Het is ook niet mogelijk om slechts een deel van het architecturale model of de
implementatie na te kijken op architecturale conformiteit. Vermits de architectuur
als directe basis dient voor de implementatie, staat het gebruiken van een deel van
het model immers gelijk aan een onvolledige implementatie. Dit houdt ook in dat
men geen ruimte heeft om te experimenteren. Men kan niet tijdelijk afwijken van de
architectuur om een alternatieve aanpak uit te proberen. Het voor deze masterproef
ontwikkelde prototype staat dit wel toe. De gebruiker kan ervoor kiezen om de
implementatie te compileren en schendingen in de implementatie simpelweg op te
lijsten, zonder dat hiervoor de compilatie faalt.

De toepassing dient geschreven te zijn in ArchJava. Het toepassen van deze
aanpak op bestaande toepassingen is dus equivalent met het herschrijven ervan.
Aangezien ArchJava gebaseerd is op Java verwachten we dat de vereiste inspanning
vergelijkbaar is met het annoteren van een bestaande implementatie.

Nakijken van architecturale conformiteit met behulp van logisch meta-
programmeren [27] Deze aanpak volgt in grote lijnen dezelfde aanpak als re-
flectiemodellen om architecturale conformiteit na te gaan: de architect dient een
architecturaal model en een mapping tussen de implementatie en dit model te defini-
ëren. Het vernieuwende aspect van dit onderzoek is dat men voor de definitie van
zowel het architecturale model, de mappings als het algoritme om conformiteit na te
gaan gebruikmaakt van logisch programmeren.

Het gebruik van een logische programmeertaal biedt een zeer hoge graad van
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flexibiliteit. Zo is het mogelijk om architecturale conformiteit met verschillende
views na te gaan. Ook is men niet beperkt tot het nakijken van enkel toegestaan-te-
gebruiken-relaties. Zo kan men bijvoorbeeld ook “vraagt-relaties” tussen modules
nakijken. De auteur definieert deze als “een module roept een methode van de andere
module op én gebruikt het resultaat hiervan”. Het analyseren van methodeoproepen
kan men met behulp van alle besproken formalismen eenvoudig nagaan. Nakijken of
het resultaat van deze oproep gebruikt wordt vereist echter een semantische analyse
van de context van deze methode-oproep en wordt door geen enkel ander formalisme
ondersteund. Met behulp van logisch programmeren is dit echter wel mogelijk.

De mapping tussen architecturaal model en implementatie is net zoals bij tradi-
tionele reflectiemodellen extern aan de implementatie gedefinieerd, wat de vroeger
besproken voor- en nadelen met zich mee brengt.

Componentmodellen [23] Een componentmodel (Software Component Model)
bestaat onder andere uit een eenduidige definitie voor de term component. Het
componentmodel beschrijft verder hoe men componenten dient te implementeren, hoe
men componenten kan samenstellen en hoe men deze dient in te zetten (deployment)
[23]. Een voorbeeld hiervan is het EJB-componentmodel (Enterprise Java Beans)
van het JEE platform (Java Platform, Enterprise Edition) [39].

Het EJB-componentmodel gebruikt de benaming enterprise beans voor compo-
nenten. Een enterprise bean bestaat uit een Java-klasse en zowel een home- als
remote-interface. De home-interface biedt methodes aan om nieuwe instanties aan te
maken, te vernietigen of op te zoeken. De remote-interface bevat de methodes die
specifiek zijn aan de toepassing. Deze enterprise beans worden ingezet en beheerd
in een container die geleverd worden door een JEE server. Deze container ver-
zorgt de communicatie tussen enitity beans en biedt functionaliteit zoals transacties,
persistentie en toegangscontrole.

Een software-architect kan de software-architectuur opstellen op basis van dit
componentmodel. Dit zorgt ervoor dat men de toepassing vrij rechtlijnig kan
implementeren wat zowel de mogelijkheid tot fouten verkleint als het makkelijker
maakt om architecturale conformiteit handmatig na te gaan. Ook is men zo zeker
dat de toepassing effectief realiseerbaar is.

De mogelijkheid tot het samenstellen van enterprise beans is beperkt omdat deze
bestaan uit Java-klassen. Men kan compositierelaties enkel bereiken door methode-
oproepen te delegeren naar andere enterprise beans. De voorgestelde aanpak voorziet
de mogelijkheid om willekeurig complexe submodulerelaties te definiëren aan de hand
van het parent-attribuut van de @Module-annotatie.

Een implementatie die gebaseerd is op een concreet componentmodel is niet
automatisch conform met de architecturale beschrijving. Zo is het niet mogelijk
om concrete beperkingen op het gebruik tussen enterprise beans te definiëren: het
is mogelijk om in enterprise bean a via een afhankelijkheidsinjectie (dependency
injection [39]) een referentie te verkrijgen naar eender welke andere enterprise bean
b.

Ook beperken componentmodellen de uitdrukkingskracht als men zich hierop
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baseert om de architecturale beschrijving op te stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld
enterprise beans maximaal één remote interface aanbieden.

OSGi raamwerk [37] Het OSGi raamwerk biedt funcionaliteit om uitbreidbare
en modulaire Javatoepassingen in te zetten. Het raamwerk specifieert onder andere
een componentmodel. Componenten in OSGi zijn bundels, die bestaan uit een Java-
archiefbestand (JAR). Deze bundels kan men via het raamwerk tijdens de uitvoering
van de toepassing toevoegen, bijwerken en verwijderen. Om deze functionaliteit
te voorzien beheert het raamwerk de afhankelijkheden tussen de bundels tot in
detail. Deze afhankelijkheden kan men specifiëren aan de hand van zogenaamde
import- en export-pakketten, wat een andere benaming is voor de aangeboden en
benodigde interfaces van een architecturaal element. Tijdens de uitvoering van de
toepassing verbindt het raamwerk automatisch bundels met elkaar: een bundel die
de functionaliteit van pakket x nodig heeft (die dus x tussen zijn import-pakketten
heeft), zal verbonden worden met een bundel die x in de lijst met export-pakketten
heeft.

Op het gebied van statische architecturale conformiteit verhelpt OSGi enkele
beperkingen van componentmodellen zoals het EJB-componentmodel. Zo kan men
met behulp van OSGi wel expliciet toegestaan-te-gebruiken-relaties tussen bundels
definiëren door gebruik te maken van import- en exportpakketten. Ook kan men
op deze manier interne klassen afschermen van de buitenwereld, analoog aan de
@Interface-annotatie van de voorgestelde aanpak. Het is nog steeds de verantwoorde-
lijkheid van de gebruiker om na te kijken of de OSGi-specificatie conform is met de
architecturale beschrijving.

Jigsaw [19] Jigsaw is een OpenJDK-project dat het Java SE Platform uitbreidt
met onder andere een standaard modulesysteem. Men voegt hiervoor een nieuw
module-sleutelwoord toe aan de taal. Dit maakt het mogelijk om, net zoals in de
voorgestelde aanpak, de implementatie te verrijken met architecturale informatie.

Zoals men met behulp van het package-sleutelwoord klassen en interfaces uit de
implementatie logisch kan groeperen, kan men via het nieuwe module-sleutelwoord
implementatie-eenheden bundelen in logische modules. Ook kan men het module-
sleutelwoord gebruiken om de toegang tot klassen te beperken, naar analogie met de
public- en private-sleutelwoorden. Velden of methodes met het module-sleutelwoord
kan men enkel gebruiken binnen dezelfde module. Via deze aanpak kan men de
interne klassen van een module afschermen, zoals in onze aanpak mogelijk is met
behulp van de @Interface-annotatie. Vermits men het module-sleutelwoord ook kan
gebruiken bij methode-declaraties, biedt Jigsaw een fijner niveau van detail.

Modules kan men dynamisch inladen (zoals ook bij OSGi-bundels mogelijk is) en
men kan hiertussen afhankelijkheidsrelaties definiëren. Hiervoor ondersteunt Jigsaw
het bestand module-info.java, analoog aan package-info.java. In dit bestand kan
men per module opgeven welke andere modules vereist zijn (required modules). Ook
kan men in dit bestand beschrijven welke modules gebruik mogen maken van de
module in kwestie (permitted modules). Figuur 4.1 toont een concreet voorbeeld
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module A {
requires B; //module A heeft module B nodig
permits C; //Enkel module C mag gebruikmaken van module A

}

Figuur 4.1: Voorbeeld van een module-info.java-bestand

van een module-infobestand. Door gebruik te maken van het permits-sleutelwoord
kan men toegestaan-te-gebruiken-relaties tussen modules definiëren, zoals met onze
aanpak mogelijk is met behulp van allow- en deny-attributen van de @Module- en
@Interface-annotaties.

De concepten van Jigsaw leunen nauw aan bij de voorgestelde aanpak, aangezien
beide formalismen architecturale informatie in de implementatie bijhouden. Jigsaw
maakt dit mogelijk door het Java SE Platform uit te breiden. De voorgestelde
aanpak bereikt dit doel door de implementatie uit te breiden met architecturale
meta-informatie, aan de hand van Java-annotaties. De eerste aanpak heeft als
nadeel dat men, net zoals bij nieuwe talen zoals ArchJava, het aantal ondersteunde
architecturale concepten niet kan uitbreiden.
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Bĳlage A

Gebruikte annotaties bij de
evaluatie

Deze bijlage bevat alle annotaties en hun bijhorende implementatie-eenheid die
we hebben gebruikt bij de evaluatie van het prototype. De architectuur van de
toepassingen kan men terugvinden in hoofdstuk 3.

A.1 Voorbeeldapplicatie: gelaagde view
@annotations.Layer(name="application-layer",strict=true)
package basicapp;

@annotations.Layer(name="controller-layer",upper="ui-layer",strict=true)
package controller;

@annotations.Layer(name="domain-layer",upper="controller-layer",
exceptions={"utilities-layer","ui-layer"},strict=true)

package domain;

@annotations.Layer(name="utilities-layer", upper="domain-layer",
exceptions="application-layer",strict=true)

package io;

@annotations.Layer(name="ui-layer",upper="application-layer",strict=true)
package ui;

@annotations.Ignore
public class DatabaseException

A.2 Voorbeeldapplicatie: module gebruikt view
@annotations.Module(name="application",deny="*")
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package basicapp;

@annotations.Module(name="controller")
package controller;

@annotations.Module(name="accountingcontroller",parent="controller",allow="ui")
public class AccountingController

@annotations.Module(name="personcontroller",parent="controller",allow="ui")
public class PersonController

@annotations.Module(name="domain",allow={"ui"})
package domain;

@annotations.Module(name="accounts",parent="domain")
package domain.accounts;

@annotations.Interface(name="accounts",allow="accountingcontroller")
public class AccountManager

@annotations.Interface(name="accounts")
public class Account

@annotations.Module(name="persons",parent="domain")
package domain.persons;

@annotations.Interface(name="persons",allow={"personcontroller"})
public class PersonManager

@annotations.Interface(name="persist",allow={"utilities"})
public class PersonDTO

@annotations.Module(name="utilities",allow={"domain","application"})
package io;

@annotations.Ignore
public class DatabaseException

@annotations.UI
//As an alternative for the @UI annotation, you can use the more general
// @External: @annotations.External(name="UI libraries",
// regexes={"java.awt.**","javax.swing.**"}, canUse=true)
@annotations.Module(name="ui",allow="application")
package ui;

56



A.3. Adventure Builder: module gebruikt view

A.3 Adventure Builder: module gebruikt view

@annotations.Module(name="powebservice")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.powebservice;

@annotations.Module(name="POendpointbean",parent="powebservice")
public class PoEndpointBean

@annotations.Module(name="servicelocator",
allow={"workflowmanagerbean","invoicehandler","POHandler"})

package com.sun.j2ee.blueprints.servicelocator;

@annotations.Module(name="crm.ejb")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.crm.ejb;

@annotations.Module(name="workflowmanager")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.workflowmanager;

@annotations.Module(name="workflowmanagerbean",parent="workflowmanager")
@annotations.Interface(name="messagelistener",allow="POendpointbean")
public class WorkFlowManagerBean

@annotations.Module(name="handlers",parent="workflowmanager")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.workflowmanager.handlers;

@annotations.Module(name="POHandler",parent="handlers",
allow="workflowmanagerbean")

public class POHandler

@annotations.Module(name="invoicehandler",parent="handlers",
allow="workflowmanagerbean")

public class InvoiceHandler

@annotations.Module(name="CrmBean", parent="crm.ejb")
@annotations.Interface(name="messagelistener",

allow={"POHandler","invoicehandler"})
public class CrmBean

@annotations.Module(name="financial",allow="POHandler")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.financial;

@annotations.Module(name="orderfiller")
@annotations.Interface(name="messagelistener",allow="POHandler")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.orderfiller;
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@annotations.Module(name="orderreceiver",allow="POHandler")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.orderreceiver;

@annotations.Module(name="mailer",allow={"POHandler","invoicehandler"})
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.mailer;

@annotations.Module(name="invoice",allow="invoicehandler")
package com.sun.j2ee.blueprints.opc.invoice;

@annotations.Module(name="processmanager",
allow={"invoicehandler","POHandler"})

package com.sun.j2ee.blueprints.processmanager;
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Bĳlage B

Resultaten van
conformiteitanalyse

B.1 Voorbeeldapplicatie: gelaagde view

* The layer domain-layer can only be accessed from these elements:
* utilities-layer * ui-layer * controller-layer
Found 1 specific violations:
* Class: basicapp.BasicApp (application-layer)
illegally uses domain.persons.data.Person (domain-layer)
*The layer application-layer cannot be used by any other element.
Found 1 specific violations:
* Class: controller.AccountingController (controller-layer)
illegally uses basicapp.BasicApp (application-layer)

B.2 Voorbeeldapplicatie: module gebruikt view

Number of constraints violated: 5
* The module controller.accountingcontroller cannot use the
interface domain.persons.personsIF
Found 1 specific violations:
* Class: controller.AccountingController (accountingcontroller)
illegally uses domain.persons.data.Person (persons)
* The module application cannot be used by any other element.
Found 1 specific violations:
* Class: ui.UI (ui) illegally uses basicapp.BasicApp (application)
* Only classes in interface may access classes hidden in the module
Found 1 specific violations:
* Class: io.PersistenceManager (utilities)
illegally uses domain.persons.PrivateToModule (persons)
* The module UI libraries can only be accessed from these elements: * ui
Found 1 specific violations:
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* Class: basicapp.BasicApp (application)
illegally uses javax.swing.JFrame (UI libraries)
* The interface accounts can only be accessed from these elements:
* utilities * accountingcontroller * ui * personcontroller
Found 1 specific violations:
* Class: domain.persons.PersonManager (persons)
illegally uses domain.accounts.Account (accounts)

B.3 Adventure Builder: module gebruikt view
Number of constraints violated: 3
* The module servicelocator can only be accessed from these elements:
* invoicehandler * POHandler * workflowmanagerbean
Found 1 specific violations:
* Class: com.sun.j2ee.blueprints.processmanager.ejb.ProcessManagerBean
(processmanager) illegally uses
com.sun.j2ee.blueprints.servicelocator.ejb.ServiceLocator (servicelocator)
* The module mailer can only be accessed from these elements:
* POHandler * invoicehandler
Found 2 specific violations:
* Class: com.sun.j2ee.blueprints.opc.crm.ejb.CrmBean (messagelistener)
illegally uses com.sun.j2ee.blueprints.opc.mailer.MailHelper (mailer)
* Class: com.sun.j2ee.blueprints.opc.crm.ejb.CrmBean (messagelistener)
illegally uses com.sun.j2ee.blueprints.opc.mailer.MailerException (mailer)
* The module processmanager can only be accessed from these elements:
* POHandler * invoicehandler
Found 2 specific violations:
* Class: com.sun.j2ee.blueprints.opc.workflowmanager.WorkFlowManagerBean
(workflowmanagerbean) illegally uses
com.sun.j2ee.blueprints.processmanager.ejb.ProcessManagerLocal (processmanager)
* Class: com.sun.j2ee.blueprints.opc.workflowmanager.WorkFlowManagerBean
(workflowmanagerbean) illegally uses
com.sun.j2ee.blueprints.processmanager.manager.ejb.ManagerLocal (processmanager)
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Bĳlage C

Aanvullend werk

Deze bijlage bevat het aandvullend werk dat we hebben geleverd in het kader van de
masterproef. Dit zijn:

• Een technisch rapport over het gebruik van statische code-analysetoepassingen
om architecturale conformiteit na te gaan: Using code analysis tools for archi-
tectural conformance checking.

• Een poster met begeleidende paper over hetzelfde onderwerp die we hebben
gepubliceerd naar aanleiding van SHARK 2011 (Sixth Workshop on SHAring
and Reusing architectural Knowledge).

C.1 Technisch rapport
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ABSTRACT
Software architecture largely determines the quality at-
tributes a system will exhibit. Architecture design decisions
are typically shared to developers in an informal, document-
oriented way. As a consequence, it often happens that the
actual implementation of a system drifts away from the in-
tended architecture. Checking architecture conformance is
important to prevent that the system erodes over time and
to safeguard the quality.

However, due to the size of most systems, manual code in-
spections to ensure architectural conformance are costly and
time consuming. Today, several existing tools exist that can
be used to assist an architect in this task. In this paper, we
investigate several code analysis tools that offer support for
Java and compare their capabilities for architectural confor-
mance checking: Architecture Rules, Macker, Lattix DSM,
SonarJ, Structure101 and XDepend.

Categories and Subject Descriptors
D.2.11 [Software Engineering]: Software Architectures

General Terms
Design, Verification

Keywords
software architecture, conformance checking, architectural
constraints, code analysis tool

1. INTRODUCTION
Whether a system meets its non-functional requirements

like modifiability and performance depends on its software
architecture. Software architecture is commonly defined as

“The structure or structures of the system,
which comprise software elements, the externally

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
Copyright 20XX ACM X-XXXXX-XX-X/XX/XX ...$10.00.

visible properties of those elements, and the rela-
tionship among them.” [3]

Software architectures are typically described in an archi-
tecture description, typically a document containing several
diagrams and textual descriptions. When a system is imple-
mented or changed, it is difficult to assess whether the actual
implementation conforms to the architecture [12]. Architec-
tural conformance checking is the verification whether a sys-
tem conforms to its intended architecture, which is essential
to safeguard the quality attributes of the system.

The problem of architectural conformance is widely ac-
knowledged in the field [9, 5]. Due to the size of many sys-
tems, performing conformance checking by means of manual
code inspections is often practically infeasible.

Several approaches exist to support architecture confor-
mance checking. One approach to achieve conformance is
to integrate an Architectural Description Language (ADL)
within a general-purpose programming language. An ex-
ample of this approach for the Java programming language
is ArchJava [2]. Since architectural entities are first-class
elements in the language and serve as a starting point for
implementation, architectural conformance is enforced by
the language itself. This way, architecture knowledge is pre-
served within the code, but it requires the use of a dedicated
language to build the system. A less invasive approach to
achieve architectural conformance is to leave the existing im-
plementation unchanged, but to use external analysis tools
to automatically check architectural conformance. A myriad
of tools exists, each with its own terminology, benefits and
disadvantages. An overview of other approaches to achieve
architectural conformance is discussed in [12].

In this paper, we have a deeper look into a number of code
analysis tools that can be used to check static conformance
of a system to its architecture. Since there is a wide spec-
trum of tools, we will only discuss a selection of tools that
offer support for Java, namely: Architecture Rules, Macker,
Lattix DSM, SonarJ, Structure101 and XDepend. We an-
alyze each of these tools according to a set of criteria and
compare them.

This paper is structured as follows. Section 2 introduces
the notion of architectural conformance. Since each of the
tools uses its own terminology, we will define a common
terminology in Section 2.1 in order to make comparisons
between the tools easier. Section 3 introduces a working set
of architectural constraints that will be used to evaluate the
tools in the remainder of the paper. In Section 4 we present
the criteria we used to evaluate and compare the different



Figure 1: A model relating the concepts

tools. Next, Section 5 presents the reader with the actual
evaluation of the tools. For each of the tools we discuss each
of the criteria and show how the concepts of each tool map
to the terminology we defined. A concise summary of this
comparison can be found in Table 1.

2. ARCHITECTURAL CONFORMANCE
Architectural conformance is achieved when the (as-is) im-

plementation adheres to the envisioned (or to-be) architec-
ture. The architecture is defined in order for the system to
meet its non-functional requirements. In order for the imple-
mentation to achieve these non-functional requirements, it
must conform to the documented architecture. Several tech-
niques exist to check structural architectural conformance
between an implementation and the architectural descrip-
tion. Some examples (as discussed in [8]) are:

• Reflexion models [7]: The architect defines a model
of the to-be architecture in the form of modules, in-
terfaces and dependencies between them. Next, the
architect maps implementation elements to modules.
This is mostly done using regular expressions: every
implementation unit that matches the expression be-
longs to the module. The output for this class of tools
are violations of the defined dependencies.

• Code Query Languages [11]: In this approach the
architect does not define an architecture in the tool.
Instead, he can write arbitrary queries that query the
source code directly. For example, he can ask“Give me
all the classes Y that use some package X” to check for
conformance.

• Dependency Structure Matrices (DSM) [10]: In
this approach, the existing code-base is analyzed and
a DSM is generated. In its most basic form, rows and
columns of the DSM represent implementation units
(like classes or packages). A marked cell in row R
and column C shows that implementation unit R uses
implementation unit C. The architect can check for
architectural conformance by comparing the DSM of
the implementation with the DSM of the envisioned
architecture.

2.1 Conformance checking terminology
In this section we introduce some self-defined terminology

related to conformance checking. We will use these terms in
the remainder of the paper to show how common concepts

in the various tools relate to each other. Figure 1 contains a
class-diagram relating all the concepts. We distinguish the
following concepts:

• ImplementationEntity: An element of the imple-
mentation. Each of these ImplementationEntities is
mapped to one or more ArchitecturalEntities.

• ArchitecturalEntity: This can either be a Module
or an Interface.

• Module: An implementation unit of software that
provides a coherent unit of functionality[4]. Each Mod-
ule can expose zero to many Interfaces.

• Interface: A coherent set of services a Module makes
publicly available.

• DependencyConstraint: A usage constraint be-
tween ArchitecturalEntities.

• CanUseConstraint: A constraint between a Module
X and an ArchitecturalEntity Y, defining that X can
make use of Y.

• CannotUseConstraint: A constraint stating that
one Module cannot use another Module.

ImplementationEntity, Architecturalentity and Dependen-
cyConstraint are top-level concepts. Each of these concepts
can be specialized: an ImplementationEntity can for exam-
ple be a class, a java package or a jar-file. ArchitecturalEn-
tities can be Modules, Interfaces, layers or any other struc-
tural entity in an architectural description that has a repre-
sentation in the implementation.

Typical usage of a conformance checking tool will pro-
ceed as follows: First, the architect defines the to-be ar-
chitecture in terms of ArchitecturalEntities and Depen-
dencyConstraints. Next, he defines a mapping between
ImplementationEntities and ArchitecturalEntities. Finally,
the tool will check whether all DependenCyconstraints de-
fined between ArchicturalEntities are satisfied by the corre-
sponding
ImplementationEntities.

3. EXAMPLES OF CONSTRAINTS
We will use an implementation of the well-known Model-

View-Controller (MVC) architectural pattern as a case



Figure 2: An illustrative implementation of the
MVC pattern

study. Figure 2 shows the used implementation. Each pack-
age in the implementation represents a Module on the archi-
tectural level. The Model module can only be used through
an explicit Interface, which is implemented by the ModelIn-
terface class. The Model module implicitly uses the View
interface through an implementation of the Observer design
pattern.

In this example we distinguish several types of constraints:

• C1: Module X can-use Module Y : We adapt the defi-
nition of usage from [4]:

”Element A is said to use element B if
A’s correctness depends on a correct imple-
mentation of B being present”

The example contains only one example of this type of
constraint: Controller can-use View.

• C2: Module X can-use Module Y via Interface I : This
is a special case of the previous class of constraints.
X can use Y, but only through the classes implement-
ing the interface I. Examples are Controller can-use
Model via ModelInterface and View can-use Model via
ModelInterface.

• C3: Module X can-indirectly-use Module Y : The defi-
nition of usage here is more subtle than in C1 and C2.
In this case, X can use services of Y at run-time, but X
contains no direct references to Y. An example of this
kind of constraints are callbacks from subjects to the
observers in the Observer pattern [6]. The example
contains one such constraint: Model can-indirectly-use
View.

• C4: Module X cannot-use Module Y : The example
contains several cannot-use constraints: View cannot-
use Controller and Model cannot-use Controller.

4. EVALUATION CRITERIA
We used the following criteria to evaluate the tools on

their usefulness for architectural conformance checking:

• Classification: Tools are put in the following cat-
egories: Reflexion models (RM), Code Query Lan-
guages (CQL) or DSM-based.

• Input files: Some tools operate on java-, class- or
jar-files or a combination of them. Sometimes not all

source code is readily available (e.g. third-party soft-
ware), but the architect also wants to check the depen-
dencies with these pieces of software.

• Used concepts: Every tool uses its own terminology
to describe software architectures. In these paragraphs
we briefly explain the used terms and relate them to
the terms described in Section 2.1.

• Input of the architectural description: Some
tools provide functionality to graphically input an ar-
chitecture, where other tools require the architect to
describe his architecture in an XML-file. This cri-
terium has impact on two aspects: ease of use and level
of detail. The level of detail determines between which
architectural entities dependencies can be described.
Some tools allow the architect to define dependencies
between modules or high-level layers. Sometimes in-
terfaces can be explicitly modelled so that a higher
level of detail can be achieved.

• Supported dependency-constraints: Some tools
only support cannot-use dependency constraints, other
tools also provide support for can-use dependencies.
Tools of the first category often define implicit can-use
dependency constraints, namely all possible dependen-
cies that are not covered by the set of cannot-use con-
straints. In some cases explicit modelling of can-use
constraints can provide more insight: when can-use
constraints are implicit, there is no clear distinction be-
tween intended can-use constraints or cannot-use con-
straints the architect just forgot to model. We will list
the supported types of constraints as defined in Section
3.

• Output: All tools give some representation of vio-
lated constraints. This can range from a simple listing
of violated constraints to a navigable graphical repre-
sentation of the as-is architecture that shows all vio-
lations. The level of detail can also be a determining
factor for this criterium. Some tools only show which
constraints are violated, others give the exact line of
code that breaks the dependency.

• Mapping between the implementation and ar-
chitectural description: Most tools support the
usage of regular expressions as explained above, but
other tools provide an easier to use drag-and-drop sys-
tem.

• Consistency checking: The possibility of creating
detailed architectures comes with a cost: the expressiv-
ity of some tools allow inconsistent architectures to be
defined. For example, the architect can define contra-
dicting dependency-constraints. In these paragraphs
we discuss support for consistency checking. Some
tools offer good support, other tools leave this respon-
sibility to the architect.

• Integration in the development cycle: Some
tools check for conformance during the build-process.
Others are standalone applications and require the ar-
chitect to manually start the analysis, we will call this
option external. Some tools provide integration with



common IDE’s like Eclipse so that developers are con-
tinually aware of the to-be architecture and violated
constraints are reported at development time.

5. COMPARISON OF THE TOOLS
In this section, we will discuss the criteria presented in

Section 4 for each of the following tools: Architecture Rules,
Lattix LDM, Macker, SonarJ, Structure101 and XDepend.

5.1 Overview
Table 1 presents an overview of this section. In the col-

umn Supported constraints, a regular notation means the
constraints can be defined in a straightforward manner. If
the constraint is placed between brackets, it is harder but
still possible to check this type of constraints in the tool.

5.2 Architecture Rules

Assert Your Architecture! [..] Architec-
ture Rules 1 leverages an xml configuration file
and optional programmatic configuration to as-
sert your code’s architecture via unit tests or ant
tasks.

• Classification: RM

• Input files: class-files

• Used concepts: Architectural Rules does not sup-
port the notion of ArchitecturalEntities. Instead, it op-
erates on the level of ImplementationEntities, namely
Java packages. As for DependencyConstraints, only
CannotUseConstraints, which are called rules can be
defined. Each rule lists a number of from-packages F
and to-packages V (called violations). A rule is vio-
lated when any package depends on a violation.

• Input of the architectural description: All De-
pendencyConstraints can be defined in an xml-file or
programmatically configured in Unit tests.

• Supported dependency-constraints: Only con-
straints of type C4.

• Output: All violated DependencyConstraints.

• Mapping between the implementation and ar-
chitectural description: There is no need for a map-
ping since DependencyConstraints are defined in terms
of ImplementationEntities.

• Consistency checking: Since there is no notion of
ArchitecturalEntities and only CannotUseConstraints
can be defined, little room is left to describe incon-
sistent architectures. Only one inconsistency can be
defined, namely ImplementationEntity X cannot-use
itself. Architecture Rules detects this inconsistent De-
pendencyConstraint.

• Integration in the development cycle: Ar-
chitecture Rules is run by implementing a Unit test
(development- or build-time), and as such it might be
used in a test-driven environment.

1http://wiki.architecturerules.org/

Architecture rules was specifically defined to check archi-
tectural conformance. However, the lack of ArchitecturalEn-
tities forces the architect to define constraints in terms of
lower-level ImplementationEntities. Also, the range of sup-
ported constraints is limited, since only cannot-use con-
straints can be defined.

5.3 Macker

Macker 2 is a build-time architectural rule
checking utility for Java developers. It’s meant
to model the architectural ideals programmers al-
ways dream up for their projects, and then break
– it helps keep code clean and consistent.

• Classification: RM

• Input files: class-files

• Used concepts: Macker does not directly use con-
cepts such as Module or Interface. Instead, Macker
makes use of regular expressions called Patterns. The
architect can for example define Patterns that match
all classes in an Interface or Module. In Macker Depen-
dencyConstraints are called Access Rules. An Access
Rule defines a Can- or CannotUseConstraint between
two Patterns.

• Input of the architectural description: The Pat-
terns and Access Rules are defined in an xml-file.

• Supported dependency-constraints: Macker ex-
plicitly supports constraint types C1 and C4. If the
architect makes clever use of the Pattern mechanism,
constraints of type C2 can also be checked. There is
no support for constraints of type C3.

• Output: Macker generates a xml-report which con-
tains all the violated Access Rules. For every violation,
the two classes that cause the violation are shown.

• Mapping between the implementation and ar-
chitectural description: The mapping is achieved
through regular expressions called Patterns. Since Pat-
terns provide a general way to group Implementation-
Entities on an architectural level, constraints can be
defined in a great level of detail.

• Consistency checking: Macker supports very little
consistency checking. For example, it is possible map
the same ImplementationEntity to multiple Architec-
turalEntities and define a CannotUseConstraint be-
tween them, hereby creating a DependencyConstraint
that will always be violated.

• Integration in the development cycle: Macker
can be added as an ant-task, so violations are checked
at build-time.

Macker is also specifically designed to check architectural
conformance. The use of Patterns give the architect a great
level of flexibility. The lack of consistency checking shifts
this responsibility back to the architect. Development of
Macker has stopped since 2003.

2http://www.innig.net/macker/



5.4 Lattix LDM

Lattix LDM 3 enables you to create Depen-
dency Models of your software systems [...]. With
Lattix LDM, you can analyze your architecture
in detail, edit the structure to create what-if and
should-be architectures, and then create Design
Rules to formalize and communicate that archi-
tecture to your entire development organization.

• Classification: DSM

• Input files: class- and jar-files

• Used concepts: LDM uses the term Subsystem for
Modules. It has no concept to explicitly describe an
Interface. DependencyConstraints are called Rules.

• Input of the architectural description: The archi-
tect is initially presented with a DSM generated from
the existing implementation. The architect can mod-
ify this DSM by grouping ImplementationEntities in
user-defined ArchitecturalEntities. The architect can
define a DependencyConstraint between every two Ar-
chitecturalEntities in the modified DSM.

• Supported dependency-constraints: Constraints
of type C1 and C4 are easily defined using Can- and
Cannot Use Rules respectively. By putting all the
classes belonging to an Interface in a seperate Sub-
system, constraints of type C2 can be checked. LDM
has no support for constraints of type C3.

• Output: Lattix colors cells whose DependencyCon-
straints are violated red in the DSM. It is also possi-
ble to generate a so-called violations report that lists
all the DependencyConstraints that are violated in the
implementation.

• Mapping between the implementation and ar-
chitectural description: The mapping is achieved
by manually assigning ImplementationEntities to user-
defined ArchitecturalEntities using a drag-and-drop
system.

• Consistency checking: There is no need to apply
any form of consistency checking since inconsistent ar-
chitectural descriptions cannot be created. Every Im-
plementationEntity can be assigned to exactly one Ar-
chitecturalEntity and only one DependencyConstraint
can be defined between two ArchitecturalEntities.

• Integration in the development cycle: External:
Lattix LDM is used as a stand-alone application.

Lattix LDM is not specifically developed to check archi-
tectural conformance, but instead offers functionality to per-
form a DSM analysis of existing implementations. In order
to create a to-be architecture in LDM an existing imple-
mentation is required, since the DSM of the implementation
acts as a starting point. This is a rather unnatural order,
since usually the to-be architecture is defined before actual
implementation starts.

3http://www.lattix.com/products/ldm-ldv

5.5 SonarJ

SonarJ 4 is designed to simplify software ar-
chitecture and dependency management. You be-
gin by defining the intended logical architecture
of your system and map it to your code. [...]
Once defined, our Eclipse plugin checks every
code change for rule compliance.

• Classification: RM

• Input files: class- and java-files

• Used concepts: SonarJ offers a wide variety of op-
tions to represent ArchitecturalEntities. It offers con-
cepts such as Subsystems which correspond to Modules
as defined in Section 2.1. It further supports grouping
of these Subsytems into Layers (horizontal) or Vertical
slices (vertical groupings). SonarJ is the only discussed
tool that explicitly supports Interfaces. Dependency-
Constraints are called Dependencies.

• Input of the architectural description: The archi-
tect graphically enters the to-be architecture by defin-
ing ArchitecturalEntities and defines DependencyCon-
straints between them.

• Supported dependency-constraints: Constraints
of type C1 and C4 can be defined in a straightforward
way by using Dependencies. In SonarJ, C2 constraints
can also easiliy be defined because of the explicit sup-
port for Interfaces.

• Output: A list of all the violated DependencyCon-
straints.

• Mapping between the implementation and ar-
chitectural description: Mapping is achieved by
defining regular expressions for every ArchitecturalEn-
tity, or by simply drag-and-dropping Implementation-
Entities into ArchitecturalEntities.

• Consistency checking: SonarJ explicitly offers good
support for consistency checking. The tool reports
contradicting or redundant DependencyConstraints,
warns the architect when not all Implementation-
Entities are mapped to an ArchitecturalEntity, etc.

• Integration in the development cycle: SonarJ
can be used as a stand-alone application (external),
as an Ant-taks or Maven plugin (build-time) or even
as an Eclipse-plugin (development-time). The Eclipse-
plugin warns the developer during development when
DependencyConstraints are violated.

SonarJ was specifically developed to support architectural
conformance checking. It offers the broadest range of sup-
ported ArchitecturalEntities.

5.6 Structure101

Structure101 5 lets teams develop simpler
code-bases with defined architectures, so they get
more done in less time. Simple as that.

4http://www.hello2morrow.com/products/sonarj
5http://www.headwaysoftware.com/



• Classification: RM, DSM

• Input files: class- and java-files

• Used concepts: Structure101 uses the term Cells for
ArchitecturalEntities. Cells can be hierarchical. These
Cells are grouped in layers. DependencyConstraints
are not explicitly defined by the architect, but are in-
stead derived from the layered architecture. Cells can
only use Cells in a lower layer. Exceptional upward
CanUseConstraints can be defined and are called over-
rides. Violations of DependencyConstraints are called
dependency breakouts.

• Input of the architectural description: The archi-
tect defines a layered architecture by drawing Architec-
turalEntities and placing them in a diagram. Depen-
dencyConstraints are derived from this diagram in the
following way: Placing cell A above cell B defines the
following DependencyConstraints: A can-use B and B
cannot-use A. The architect can explicitly allow usage
of higher-level cells by defining overrides. An override
from lower cell B to cell A on a higher level represents
the following constraint: B can-use A.

• Supported dependency-constraints: Constraints
C1 and C4 can be easily defined by positioning the
relevant ArchitecturalEntities in the architectural dia-
gram. Constraints of type C1 are defined by placing
the to-cell below the from-cell or by defining an over-
ride. C4 can be defined by placing the to-cell above
the from-cell. Constraints of type C2 are less straight-
forward to define: a seperate cell can be defined that is
implemented by all ImplementationEntities represent-
ing the Interface. By placing this new cell between the
from- and to-cell in the diagram constraints of type C2
can be defined. There is no support for constraints of
type C3.

• Output: Structure101 shows all dependency breakouts
on the architectural diagram. The tool also creates a
DSM of the implementation.

• Mapping between the implementation and ar-
chitectural description: The mapping is achieved
through regular expressions. This process can be
simplified by manually dragging ImplementationUnits
into their corresponding ArchitecturalEntities.

• Consistency checking: Structure101 allows several
regular expressions to match the same Implementatio-
nEntity, but assigns it to only one ArchitecturalEntity.
The user receives no warning about this inconsistency.

• Integration in the development cycle: Versions
of Structure101 include a stand-alone application (ex-
ternal), as part of the build-process (build-time) or as
an IDE plugin (development-time).

Structure101 is specifically developed to support architec-
ture conformance checking. It is one of the few tools that
support multiple approaches (RM and DSM) to check con-
formance. Since not all software architectures are organized
in a layered fashion, this can sometimes lead to strange rep-
resentations in Structure101 as the tool only supports lay-
ered architectures.

5.7 XDepend

XDepend 6 lets you extract, visualize, seek
and control the structure of your applications and
frameworks.

• Classification: DSM, CQL

• Input files: class-files in jars

• Used concepts: Since XDepend does not support the
Reflexion Model approach, the architect cannot explic-
itly model the to-be architecture. Consequently, there
is also no concept of ArchitecturalEntities or mappings.
Instead, the architect has to reason directly about
ImplementationEntities.

• Input of the architectural description: No to-be
architecture can be defined.

• Supported dependency-constraints: Constraint
types C1, C2 and C4 can be checked using CQL queries
or by inspection of the DSM. Since there is no rep-
resentation of ArchitecturalEntities however, the con-
straints have to be specified on the lower level of the
ImplementationEntities themselves. This can make
conformance checking more labour-intensive, as the
following example illustrates: Violations of the con-
straint Controller can-use Model via ModelInterface
can be checked by the following CQL queries:

CQL1: SELECT PACKAGES WHERE

IsDirectlyUsing "model"

CQL2: SELECT TYPES WHERE

IsDirectlyUsing "model.ModelPrivate"

CQL1 returns all the package which directly use the
package model. It returns the following result: {con-
troller,view}. CQL2 returns all classes or interfaces
that use the ModelPrivate class. It returns {ModelIn-
terface}. Both view and controller make use of the
model package (CQL1 ) and they don’t use any classes
private to the package (CQL2 ), thus the constraint is
satisfied. Constraints of type C3 cannot be checked
with XDepend.

• Output: The DSM of the implementation can be
navigated to manually inspect dependencies between
ImplementationEntities. Constraints can be automat-
ically checked by using specific CQL queries as dis-
cussed above.

• Mapping between the implementation and ar-
chitectural description: Not applicable for this
tool.

• Consistency checking: Since there is no representa-
tion of the to-be architecture in XDepend, consistency
checking does not apply.

• Integration in the development cycle: Analysis
can be done at build-time or by choice of the architect
(external): XDepend is a standalone tool that can be
used through a GUI or by command-line interface. A
Maven plugin (build-time) is also developed.

6http://www.xdepend.com/



XDepend was not developed specifically for architectural
conformance checking, but instead offers a broader range
of code analysis. The lack of a representation for Archi-
tecturalEntities forces the architect to perform conformance
checking on a lower level of abstraction. Both a deeper un-
derstanding of the implementation and strict naming con-
ventions regarding package structure are required when us-
ing XDepend for conformance checking.

6. DISCUSSION AND CONCLUSION
Architectural conformance is crucial to ensure that a sys-

tem’s implementation respects the constraints imposed by
its architecture. Due to the size and frequent evolution of
many software systems, checking architecture conformance
is a tedious and costly task when performed manually.

In this paper we compared a number of available code
analysis tools that can be used to check architectural confor-
mance. Table 1 presents a summary of the discussed tools.
The tools we investigated can alleviate some of the burden
of manual code inspections. We applied the tools to a lim-
ited example. An interesting avenue for future research is to
investigate the scalability how the various tools scale when
being applied to larger systems. So far, we have only fo-
cused on the structural aspect of an architecture, namely
dependencies between entities. Tool support for other ar-
chitectural aspects that can be derived from the source code
(like deployment) could also be investigated. From our in-
vestigation we draw the following observations. First, the
analysis tools we evaluated can be used to check static con-
formance only: none of the tools is capable of checking de-
pendency constraints of type C3, which can occur quite often
in object-oriented designs. Work on checking architectural
conformance between the implementation and its runtime
architecture has been done by Aldrich[2, 1]. Second, the
tools we investigated have limited support to represent cus-
tom architectural entities. The tools mostly rely on pre-
defined concepts such as modules or layers, which may or
may not correspond to the abstractions used to express the
system’s architecture. Finally, most of the tools only show
which constraints are violated, but fail to pinpoint the pre-
cise location in the code where the violation occurs. This
means that, even if a large part of the conformance checking
is automated, an architect still has to rely on some degree
of manual inspection of the code to trace the violations.
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ABSTRACT
Architectural conformance checking verifies whether a sys-
tem conforms to its intended architecture, which is essential
to safeguard the quality attributes of the system. Due to
the size of many systems, performing conformance checking
by means of manual code inspections is often practically in-
feasible. Code analysis tools can be used to automatically
check architectural conformance.

In this paper, we investigate several code analysis tools
that offer support for Java and compare them on their use-
fulness for architectural conformance checking: Architecture
Rules, Macker, Lattix DSM, SonarJ, Structure101 and XDe-
pend.

Categories and Subject Descriptors
D.2.11 [Software Engineering]: Software Architectures

General Terms
Design, Verification

Keywords
Software architecture, conformance checking, architectural
constraints, code analysis tool

1. INTRODUCTION
Software architecture largely determines the quality at-

tributes a system will exhibit. Architectural design decisions
are typically shared with developers in an informal way, such
as diagrams and textual descriptions. As a consequence, it
often happens that over time the actual implementation of
a system drifts away from the intended architecture.

Architectural conformance checking verifies whether a sys-
tem conforms to its intended architecture, which is essential
to safeguard the quality attributes of the system.

The problem of architectural conformance is widely ac-
knowledged in the field [2]. Due to the size of many systems,
performing conformance checking by means of manual code
inspections is often practically infeasible.

Several approaches exist to support automatic architec-
ture conformance checking. One approach to achieve confor-
mance is to integrate an Architectural Description Language

Copyright is held by the author/owner(s).
ICSE ’11, May 21–28, 2011, Waikiki, Honolulu, HI, USA
ACM 978-1-4503-0596-9/11/05.

(ADL) within a general-purpose programming language. An
example of this approach for the Java programming language
is ArchJava [1]. Since architectural entities are first-class el-
ements in the language and serve as a starting point for im-
plementation, architectural conformance is enforced by the
language itself. This way, architectural knowledge is pre-
served within the code, but it requires the use of a dedicated
language to build the system. A less invasive approach to
achieve architectural conformance is to leave the existing im-
plementation unchanged, but to use external analysis tools
to automatically check architectural conformance. A myriad
of tools exists, each with its own benefits and disadvantages.
Several approaches to check architectural conformance are
discussed in [3, 4, 6].

In this paper, we investigate several code analysis tools
that offer support for Java and compare them on their use-
fulness for architectural conformance checking: Architecture
Rules, Macker, Lattix DSM, SonarJ, Structure101 and XDe-
pend.

For an in-depth overview of the comparison, we refer the
reader to [5].

2. COMPARISON
We evaluated the tools based on criteria defined in [5].

Table 1 summarizes the results.

3. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
From our comparison we draw the following observations:

The analysis tools we evaluated can be used to check static
conformance only: none of the tools are capable of check-
ing indirectly-uses dependencies, which only manifest them-
selves at runtime. These dependencies can however occur
quite often in object-oriented designs. As a consequence,
these tools are not suited to verify dynamic aspects of the
system.

A problem with using these tools to check for architectural
conformance is that some architectural knowledge (namely
the definition of modules and their allowed interdependen-
cies) is duplicated : it is described once in the architectural
description and also in the specifications which serve as in-
put for these tools. This gives rise to a new problem of
maintaining the specifications and keeping them consistent
with the architectural description. Solutions to this problem
would be to either use the full architectural description as in-
put for these tools (avoiding duplication), or to store this ar-
chitectural knowledge closer to the implementation itself. In



Table 1: Overview of the comparison

Criterium Architecture
Rules

Macker Lattix LDM SonarJ Structure101 XDepend

Classification RM RM DSM RM RM, DSM CQL, DSM

Input files class class class,java
(workspace)

class, java class, java jar

Used concepts

-Implemenation-
Entities

package class package, class,
interface

class package, class,
interface

package, class,
interface

-Architectural-
Entities

package implicitly
(patterns)

subsystem subsystem,
layer,
vertical slice,
named inter-
face

cell, layer N/A

-Dependency-
Constraints

rule access rule rule dependency imlicit: dia-
gram, explicit:
override

N/A

Input of architec-
tural description

rules defined in
xml or unit test

patterns and
access rules in
xml

modification of
implementation-
based DSM

graphically graphically
(layered only)

N/A

Supported
constraints

cannot-use can-use, (can-
use-via),
cannot-use

can-use, (can-
use-via),
cannot-use

can-use,
can-use-via,
cannot-use

can-use, (can-
use-via),
cannot-use

can-use, (can-
use-via),
cannot-use

Output List of violated
rules

violated access
rules

icons in DSM,
list of viola-
tions

list of viola-
tions

dependency
breakouts on
diagram, DSM

arbitrary query
results, DSM

Mapping N/A regular ex-
pressions
(patterns)

manual assign-
ment

regular expres-
sions, manual
assignment

regular expres-
sions, manual
assignment

N/A

Consistency
Checking

basic, but little
room for incon-
sistencies

very little not necessary good good, but room
for inconsisten-
cies

N/A

Integration in
development-cycle

development-,
build-time

build-time external development-,
build-time,
external

development-,
build-time,
external

build-time,
external

this way, whenever the architecture (and later the implemen-
tation) is updated, the maintainability problem is reduced
because of the closer link between architectural knowledge
and code.

Also, each of the tools uses its own terminology. Interfaces
and other commonly used concepts have no direct counter-
part in most of the tools. If an architect wishes to use these
tools, he either has to define the architecture using the more
limited set of tool-specific concepts. This unnecessarily re-
stricts the architect while modelling his architecture and also
hampers the transfer of architectural knowledge, since the
precise semantic information of a concept (like an interface)
gets lost if it is defined in terms of a more general tool-
specific concept. Another option would be to define a trans-
lation between common concepts (like interfaces) and tool-
specific concepts. In this way, the architect can still model
his architecture using common concepts, but the translation
step takes extra effort.
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