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Softwareproductlijnen 
Hergebruik en variabiliteit 

1. Inleiding

 
Op het einde van de 19e eeuw zorgden Eli Whitney en Henry Ford voor een revolutie in de 
industriële productie. Deze revolutie was onder andere gebaseerd op een radicale 
verandering van de werkmethoden. De massaproductie kwam tot stand door de 
automatisering van processen die de assemblage van uitwisselbare elementen op de 
productielijnen bevorderen. Dankzij deze veranderingen werd het mogelijk om enerzijds de 
inspanningen te verdelen en de productiviteit te verhogen en anderzijds de kosten drastisch 
te verminderen. 

De productie van software volgde tot nog toe niet dezelfde evolutie. Sinds de jaren 1990 
werden nochtans allerhande initiatieven opgestart om nieuwe ontwikkelmethodes te 
introduceren, gebaseerd op het systematisch hergebruik van basis-elementen in software. In 
het kader van de softwareontwikkeling werden de voornaamste methodes die deze principes 
aanhangen, gegroepeerd onder eenzelfde noemer: de aanpak van de "softwareproductlijnen". 
Uiteraard hangt de rendabiliteit van deze methodes voornamelijk af van de overeenkomsten 
tussen de softwareprogramma's en van het aantal softwareprogramma's dat geproduceerd 
moet worden. Het is de bedoeling om sneller en goedkoper kwalitatief betere software op te 
leveren die conform is met de vereisten van de klant.  

Tot nog toe werd deze aanpak met succes toegepast in verschillende sectoren [Birk et al., 
2003; Pohl et al., 2005]. De meeste "success stories" [Northrop, 2002] vinden we terug in 
families van softwareproducten die ingebouwd worden in elektronische apparaten, zoals 
mobiele telefoons, medische scanners, auto's, televisies, satellieten, printers,… Deze 
oplossingen kunnen echter ook gebruikt worden in andere contexten. In de wereld van het e-
government is de software PloneMeeting hiervan een sprekend voorbeeld. PloneMeeting is 
namelijk niet zomaar een software, het is een softwareproductlijn die de organisatie, het 
beheer en de opvolging van vergaderingen voor verschillende organisaties ondersteunt 
[Hubaux et al., 2008].  

“PloneMeeting takes it power, simplicity and adequation from the way is was 
built: within PloneGov, a wide community of users, business analysts and 
programmers joined their efforts to make a product that could easily be shared 
and deployed in many organizations that have common needs but also 
specificities.”1 

                                                      
1 http://www.plonegov.org/software/products/plonemeeting 
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Deze software is namelijk relatief gelijk voor alle organisaties omdat de 
basisfunctionaliteiten identiek blijven. Toch moet vaak een specifieke versie van de 
software gemaakt worden voor elke organisatie. De basissoftware wordt dus geconfigureerd 
(geparametriseerd) conform de specifieke eisen van de klant. De procedures voor het beheer 
van de vergaderingen zijn meestal verschillend en vooral sterk afhankelijk van specifieke 
wettelijke, sociale, politieke en taalgebonden voorwaarden. Verder zijn er ook verschillen 
wat betreft de presentatie (grafische interface) en het formaat van de documenten en de 
rapporten. Al deze verschillen, ook variabiliteiten genoemd, moeten duidelijk toegelicht 
worden om de configuratie van de betreffende software te vereenvoudigen.  

Deze Techno wil de lezer enerzijds vertrouwd maken met de concepten en de aanpak van de 
softwareproductlijnen en wil anderzijds het belang onderstrepen van het beheer van de 
variabiliteit om het hergebruik te maximaliseren. Dit document is opgebouwd als volgt: 
eerst wordt het hergebruik van software ingeleid met een korte historiek van de voornaamste 
aanpakken met betrekking tot dit onderwerp (Deel 2). Daarna gaan we dieper in op de 
fundamentele concepten van één van de meest recente aanpakken: de engineering van 
"softwareproductlijnen" (Deel 3) waarbij de nadruk vooral ligt op het beheer van de 
variabiliteit (Deel 4). Vervolgens identificeren we diverse perspectieven en uitdagingen die 
eigen zijn aan deze aanpak (Deel 5). Tot slot formuleren we enkele aanbevelingen om de 
invoering en het beheer van een softwareproductlijn te bevorderen (Deel 6). 

2. Historiek 

Het hergebruik van software (software reuse) is een fundamentele en steeds wederkerende 
bezorgdheid sinds het begin van de softwareontwikkeling. Het heeft voornamelijk tot doel 
de kosten van softwareontwikkeling te verlagen door bestaande software-elementen te 
hergebruiken. In de praktijk bieden alle methodes voor softwareontwikkeling mechanismen 
en principes aan die het hergebruik vergemakkelijken. De basis hiervoor vinden we zowel in 
werken over softwarearchitecturen [Shaw and Garland, 1996] als in werken over "design 
patterns" [Gamma et al., 1995], "analysis patterns" [Fowler, 1996] of "frameworks" [Fayad 
et al., 1999]. In de loop der jaren hebben verschillende softwareontwikkelingsmethodes 
(Tabel 1) zich deze principes toegeëigend. In het algemeen, onderscheiden we:  

1. de te hergebruiken software-elementen, 

2. de hergebruikmechanismen (overerving, parametrering, configuratie, 
generatie, instantiatie van templates, plugins, …) en 

3. de fases van de softwarelevenscyclus waarin deze hergebruikmechanismen 
gebruikt kunnen worden. 

 

Decennium Ontwikkelmethode Herbruikbaar 
element 

Fase in de 
levenscyclus 

1970 Proceduraal Modules Coding 

1980 Objectgeoriënteerd Klassen Design-Coding 

1990 Componentgeoriënteerd Componenten Design-Coding 

1990 Agentgeoriënteerd Agenten Design-Coding 

1990 Aspectgeoriënteerd Aspecten Design-Coding 

2000 Servicegeoriënteerd Services Design-Coding 

Tabel 1: Historiek van het softwarehergebruik 
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De verwachte resultaten qua verbetering van de productiviteit en verlaging van de kosten 
waren echter onvoldoende, ondanks de vele aanpakken en tools die op de markt kwamen. 
Jammer genoeg is het veruit meest gebruikte hergebruikmechanisme nog steeds de 
onvermoeibare "copy-paste" van stukken code. Dit hergebruik is beperkt en vooral 
opportunistisch, d.w.z. niet vooraf gepland. Het is hoofdzakelijk gebaseerd op de ervaring 
van de ontwikkelaar die een stukje code, een library, een klasse of een service (ontwikkeld 
in een vorig project) identificeert om een vrij gelijkaardig probleem op te lossen. In de 
meeste gevallen vergt dit soort hergebruik aanzienlijke en mogelijk schadelijke 
aanpassingen. 

De aanpak van de "softwareproductlijnen" wil het hergebruik systematiseren doorheen het 
hele softwareontwikkelingsproces: van de definitie van de behoeften tot de uiteindelijke 
code en de testplannen. Deze basisprincipes zijn niet nieuw en worden al besproken sinds 
1968, respectievelijk door McIllroy [McIllroy, 1968] en Parnas [Parnas, 1976]. De 
engineering van de softwareproductlijnen [Clements and Northrop, 2001] maakte echter pas 
opgang begin deze eeuw, met het ontstaan van een zeer actieve community zowel voor 
Europese projecten2 als voor projecten van het Software Engineering Institute3 (SEI) in de 
Verenigde Staten. 

3. Fundamentele concepten 

3.1. De softwareproductlijnen 
In essentie stelt de aanpak van de softwareproductlijnen 
voor om de principes van het fordisme aan te passen aan de 
softwareontwikkeling. De idee bestaat erin de principes 
voor de fabricatie van onze wagens toe te passen op de 
ontwikkeling van de software die hierin wordt ingebouwd. 
Tenzij in uitzonderlijke gevallen worden de wagens 
waarmee wij vandaag rijden niet meer manueel gemaakt. 
De fabricatieprocessen werden drastisch gerationaliseerd 

en de voertuigen worden gemaakt aan de lopende band, voornamelijk om de productiviteit 
te maximaliseren en de kosten te minimaliseren. Verschillende automodellen rollen van 
dezelfde band en gebruiken hetzelfde chassis, dezelfde motoren, dezelfde testplannen, …  

De talrijke voordelen van een productlijnaanpak kunnen in zekere mate overgebracht 
worden naar de softwarewereld. De kosten en de productietijd dalen radicaal,  de 
inspanningen voor onderhoud verminderen en bovendien verhoogt de veiligheid van de 
voertuigen doordat elk onderdeel vooraf getest is in talrijke verschillende situaties volgens 
testplannen die hun diensten al bewezen hebben. Dankzij de productlijnen kan de kennis 
ook gekapitaliseerd worden. Arbeiders die bijvoorbeeld auto's maken in Gent, in Tokio of in 
Essen zullen dezelfde technieken gebruiken, zullen mogelijkerwijs met dezelfde problemen 
geconfronteerd worden en zullen dus dezelfde oplossingen nodig hebben. Tot slot zullen de 
risico's en de kosten verbonden aan de uitwerking van nieuwe modellen verlaagd worden. 
De ingenieurs moeten zich nog enkel concentreren op innovaties met hoge toegevoegde 
waarde en op een grotere personalisatie van de voertuigen. 

Wat louter de software betreft, bestaat de problematiek erin te vermijden dat men voor elk 
(nieuw) automodel de software van meet af aan moet ontwikkelen. Integendeel is het de 

                                                      
2 http://www.esi.es/Families/ 
3 http://www.sei.cmu.edu/productlines/ 
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bedoeling om de nieuwe ontwikkelingen te minimaliseren en massaal gebruik te maken van 
vroeger werk wat betreft ontwikkeling, testen en onderhoud. Op termijn worden de diverse 
softwareprogramma's gegroepeerd in een softwareproductlijn waarin men volgende 
onderdelen onderscheidt:  

• De software-elementen die gemeenschappelijk zijn voor alle leden van de 
productlijn, "gelijkenissen" genoemd. Systemen voor het beheer van de 
remmen, de optimalisering van het verbruik of ABS worden bijvoorbeeld 
sinds enkele jaren geïntegreerd in alle automodellen. 

• De software-elementen die variëren van het ene lid van de productlijn tot het 
andere, "variabiliteiten" genoemd. Deze variabiliteiten kunnen afhangen van 
verschillende factoren: technische (gebruik van een variëteit van hardware 
geassocieerd met software), commerciële (creatie van verschillende versies 
gaande van een beperkte versie tot een volledige versie) of culturele factoren 
(software bestemd voor verschillende landen). Gps-systemen of systemen 
voor rij-ondersteuning of voor het vermijden van hindernissen zijn 
bijvoorbeeld specifiek voor bepaalde automodellen of voor de opties die de 
koper van het voertuig selecteert bij zijn bestelling. 

• De constraints die bestaan tussen de software-elementen. Deze constraints 
moeten gerespecteerd worden bij de assemblage van deze elementen. Zij 
vinden hun oorsprong voornamelijk in technische overwegingen of regels die 
opgelegd zijn door de business. Een voorbeeld van een technische 
voorwaarde is de sterke afhankelijkheid die bestaat tussen het systeem om 
hindernissen te ontwijken en het systeem om hindernissen op te sporen. Een 
voorbeeld van een businessvereiste is het wettelijk verbod in bepaalde landen 
op de integratie van "cruisecontrol"-systemen of systemen voor rij-
ondersteuning die de aandacht van de bestuurder kunnen afleiden. De 
belasting op de inverkeersstelling die bepaald wordt in functie van de fiscale 
pk vereist eveneens de configuratie van software die het vermogen van de 
motoren beperkt in functie van de geldende wetgeving in elk land of elke 
regio. 

Software-elementen worden gebouwd op verschillende niveaus van de softwarelevenscylus 
en omvatten onder meer vereisten, ontwerpschema's (van de algoritmen tot de architectuur), 
code, testprogramma's onderhoud, enz. Uiteindelijk beperkt de ontwikkeling van nieuwe 
software zich voornamelijk tot het combineren van deze software-elementen om te voldoen 
aan de technische en businessvereisten. In theorie zouden de gelijkenissen onmiddellijk 
moeten worden hergebruikt voor alle leden van de productlijn enerzijds en zouden de 
variabiliteiten moeten worden geselecteerd en hergebruikt in functie van de behoeften 
geassocieerd met de software anderzijds. In werkelijkheid is dit echter niet zo eenvoudig. 
Elke software, ook de software die deel uitmaakt van een softwareproductlijn, bevat meestal 
functionaliteiten die volledig specifiek zijn. De ontwikkeling van deze functionaliteiten, ook 
"specificiteiten" genoemd, is onvermijdelijk. Bovendien moeten zij bijzonder voorzichtig 
geïntegreerd worden met de herbruikbare software-elementen om elk conflict te vermijden 
dat mogelijk een impact kan hebben op het geheel van de productlijn.  

Autoconstructeurs zoals Daimler of General Motors zijn niet de enigen die met dergelijke 
problemen geconfronteerd worden. Verschillende initiatieven behaalden overtuigende 
resultaten, zowel in de sector van de mobiele telefonie (Nokia, Ericsson) als in de sector van 
de vliegtuigbouw (Boeing, Airbus), medische systemen (Philips) of afdruksystemen (HP). 
Elke leverancier van mobiele telefoons brengt bijvoorbeeld een twintigtal nieuwe modellen 
per jaar op de markt. Deze modellen onderscheiden zich door de ondersteunde 
communicatiestandaarden, de verschillende mogelijke talen, de aangeboden spelletjes, de 
schermgrootte,… In een sector die zo sterk evolueert, met veel concurrentie en een grote 
diversiteit aan producten willen de leveranciers tegen elke prijs vermijden dat een 
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functionaliteit die al bestaat in een vorig model opnieuw ontwikkeld zou moeten worden. 
Het opnieuw moeten ontwikkelen van de volledige software ten gevolge van een 
eenvoudige verandering van de schermgrootte, is hun grootste nachtmerrie. 

Samengevat kunnen we zeggen dat een softwareproductlijn een geheel is van producten die 
behoren tot eenzelfde domein en gekenmerkt worden door software-elementen die zeer 
dicht bij elkaar aanleunen. Een domein is een business-, technologie- of kennissector, 
gekenmerkt door een reeks concepten en terminologieën die aanvaard zijn door de 
gebruikers van deze sector. Een productlijn heeft tot doel de werken inzake ontwikkeling, 
testing en onderhoud van deze gezamenlijke software-elementen beschikbaar te stellen om 
de productie- en onderhoudskosten te verlagen, de productietijd te verkorten en de kwaliteit 
te verbeteren. 

 

Definitie 

Een softwareproductlijn is een geheel van systemen (1) die een geheel van 
gemeenschappelijke functionaliteiten delen, (2) die aan specifieke behoeften voldoen voor een 
specifiek domein en (3) die op een gecontroleerde manier ontwikkeld worden op basis van een 
gemeenschappelijk geheel van herbruikbare elementen. [Clements and Northrop, 2001] 

 
 
Het is dus de bedoeling het ontwikkelproces te rationaliseren van ondernemingen die sterk 
gelijkaardige systemen (software en eventueel hardware) ontwikkelen. Deze rationalisatie 
wordt ondersteund door een engineeringproces dat aangepast is aan de ontwikkeling van de 
softwareproductlijnen. Er zijn twee essentiële aandachtspunten: (1) de identificatie van de 
gelijkenissen en de variabiliteiten die bestaan in de productlijn en (2) de structurering en de 
ontwikkeling van een database met herbruikbare elementen.  

3.2. De engineering van softwareproductlijnen 
Net als softwareontwikkeling is de ontwikkeling van een softwareproductlijn engineering. 
Zoals elke engineering moet de bouw, het gebruik en het onderhoud van een productlijn dan 
ook een systematische, gedisciplineerde en kwantificeerbare aanpak volgen. Vanuit het 
standpunt van de zogenaamde "klassieke" software-engineering wordt een iteratief 
ontwikkelproces aanbevolen. Het bestaat meestal uit vier opeenvolgende stappen (Figuur 1): 

1. Application Requirements. De definitie van de behoeften. 

2. Application Design. De specificatie van de oplossing die aan deze behoeften 
voldoet. 

3. Application Coding. De implementatie van deze oplossing. 

4. Application Testing. De fase waarin de oplossing wordt getest en geëvalueerd 
ten opzichte van de initiële behoeften. 

 
Figuur 1: Klassiek softwareontwikkelingsproces 
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Vanuit het standpunt van de engineering van de softwareproductlijnen is de voornaamste 
verandering de overstap van een ongecontroleerd opportunistisch hergebruik naar een 
systematisch en transversaal hergebruik. Het hergebruik wordt systematisch genoemd 
wanneer het gecontroleerd en vooraf gepland wordt voor het geheel van de software. Het 
hergebruik moet zich echter niet beperken tot de implementatiefase (coding) maar moet 
transversaal worden voor het hele softwareontwikkelingsproces: van de specificatie van de 
behoeften, over de definitie van de architectuur, tot de testfases.  
In dit opzicht onderscheidt de engineering van softwareproductlijnen zich duidelijk van de 
zogenaamde "klassieke" software-engineering. Ze groepeert de ontwikkelactiviteiten die 
verbonden zijn aan een softwaregeheel dat behoort tot een specifiek domein en niet aan een 
specifieke software. Het ontwikkelproces van een softwareproductlijn wordt traditioneel 
onderverdeeld in twee afzonderlijke processen: Domain Engineering en Application 
Engineering (Figuur 2). 

 
Figuur 2: Ontwikkelproces van een softwareproductlijn 

Het eerste proces, "Domain Engineering" of "Development for reuse", heeft tot doel de 
database met herbruikbare elementen op te bouwen ("Core Assets"). De voornaamste 
eigenschap van dit proces is de identificatie van de leden van de productlijn, van de 
bestaande gelijkenissen tussen deze leden en van de variabiliteiten op basis waarvan ze 
onderscheiden kunnen worden. De voornaamste outputs van dit proces zijn (Figuur 2):  

• Scope. De definitie van de scope van de productlijn bestaat vaak uit een 
opsomming van productnamen. De afbakening van deze scope is zeer belangrijk 
daar een te uitgebreide scope de neiging heeft de complexiteit aanzienlijk te 
verhogen; een te beperkte scope daarentegen zal de gedane investeringen voor 
de ontwikkeling en het onderhoud van de herbruikbare elementen niet 
rechtvaardigen.  
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• Reference Requirements. De definitie van de referentievereisten met inbegrip 
van de gelijkenissen, de variabiliteiten en de constraints die tussen hen bestaan. 

• Reusable Components. Het geheel van herbruikbare componenten die alle 
gelijkenissen en variabiliteiten implementeren. 

• Reference Architecture. De referentiearchitectuur die beschrijft hoe deze 
componenten gecombineerd moeten worden om het eindproduct te bouwen. 

• Production Plan. Dit plan documenteert hoe de referentiearchitectuur en de 
herbruikbare componenten gebruikt moeten worden om de uiteindelijke software 
efficiënt aan te maken. 

Het tweede proces "Application Engineering" of "Development with reuse" heeft tot doel 
om op semi-automatische wijze de uiteindelijke software af te leiden op basis van de 
herbruikbare elementen. Dit proces sluit perfect aan bij het klassieke ontwikkelproces 
(Figuur 1). Elke stap wordt echter vergemakkelijkt door de outputs van het vorige proces te 
hergebruiken (Figuur 2): 

• Application Requirements. Tijdens het bepalen van de behoeften van de 
uiteindelijke software is het, dankzij het hergebruik van de referentievereisten, 
mogelijk om enerzijds de variabiliteiten te selecteren en om anderzijds zich te 
focussen op de echt specifieke behoeften  

• Application Design. Het ontwerp van de softwarearchitectuur omvat het 
configureren van de referentiearchitectuur volgens de geselecteerde 
variabiliteiten en het eventuele aanpassen in functie van de specifieke behoeften.  

• Application Coding. De implementatie beperkt zich hoofdzakelijk tot het 
ontwikkelen van nieuwe componenten of het uitbreiden van de 
referentiecomponenten die rekening houden met de specifieke behoeften. 

• Application Testing. Talrijke testen werden reeds gespecificeerd en uitgevoerd 
voor de herbruikbare componenten. De voornaamste doelstelling van deze fase 
is nagaan of de interacties tussen de herbruikbare componenten en de specifieke 
ontwikkelingen geen onverwacht gedrag veroorzaken. 

Deze twee processen moeten perfect gecoördineerd worden want ze zijn sterk afhankelijk 
van elkaar. Bovendien moeten alle softwareproductlijnen evolueren om te beantwoorden 
aan de behoeften van de markt. De ontwikkeling van een nieuw product vereist vaak de 
bijwerking van de herbruikbare elementen, en deze bijwerking zal een impact hebben op de 
hele softwareproductlijn. Deze evoluties efficiënt beheren is alleen mogelijk dankzij 
traceability links die deze twee processen en de herbruikbare elementen onderling verbinden 
(Figuur 2). 

De complexiteit van deze processen mag zeker niet verwaarloosd worden. Zij hangt 
voornamelijk af van het aantal producten dat beheerd moet worden (scope) en vooral van de 
verschillen tussen deze producten (variabiliteit). Het efficiënt en correct beheer van de 
variabiliteit is een bepalende succesfactor bij het gebruik van een dergelijk proces. 

4. Variabiliteit 

Software-elementen die direct kunnen worden hergebruikt zijn zeldzaam. Alvorens een 
software-element hergebruikt kan worden, moet eerst geïdentificeerd worden hoe en onder 
welke voorwaarden dit effectief kan. Hoe vaker het element hergebruikt kan worden in 
verschillende contexten, hoe minder het gebruik ervan zal onderworpen zijn aan 
voorwaarden en hoe meer zijn herbruikbaarheid zal toenemen.  
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Eenvoudig gezegd bepaalt elk product dat behoort tot een softwareproductlijn een 
bijzondere context. Elk product bestaat uit een geheel van software-elementen die worden 
voorgesteld door "features". Elke feature groepeert de eisen waaraan voldaan moet worden 
door de uiteindelijke softwareproducten waarin deze feature geïntegreerd is. Een feature 
heeft tot doel een geheel van eisen af te bakenen die sterk verbonden zijn en onmiddellijk 
hergebruikt kunnen worden door verschillende eindproducten. De features worden 
vervolgens opgesplitst in sub features tot wanneer men end features bekomt. In het ideale 
geval wordt elke end feature geassocieerd met een herbruikbaar software-element 
(component, service, …) dat de eisen, bepaald door de bijbehorende feature, implementeert. 

Bovendien maken deze features het mogelijk om de producten van elkaar te onderscheiden. 
Dankzij de analyse van de variabiliteit kan men deze features identificeren, de constraints 
specificeren die hen verbinden en expliciteren welke alternatieven aangeboden worden bij 
de selectie (hergebruik) van de features. Er bestaan echter talrijke variatiebronnen en zij 
kunnen naar voor komen tijdens alle fases van de softwareontwikkeling (Figuur 1). De 
producten kunnen zich namelijk zowel onderscheiden door de diensten die zij aanbieden als 
door de gegevensstructuren die zij manipuleren, de technologieën die zij gebruiken, de 
controlestromen die ze moeten respecteren, de interacties met hun eigen omgeving, hun 
doelstellingen inzake kwaliteit, veiligheid, … Het is dus van essentieel belang om de 
variabiliteit efficiënt te beheren (Deel 4.1) en ze te expliciteren en te documenteren 
(Deel 4.2).  

4.1. Het beheer van de variabiliteit 
Het beheer van de variabiliteit speelt dus een essentiële rol om te bepalen in welke context, 
onder welke voorwaarden en op welke wijze een feature (en dus het bijbehorende software-
element) optimaal hergebruikt kan worden. Het beheer van de variabiliteit bestaat uit drie 
grote activiteiten: 

• De identificatie van de variabiliteit die het volgende bepaalt:  

o de end features die het mogelijk maken de softwareproducten te 
onderscheiden die behoren tot dezelfde productlijn (variabiliteiten); 

o de constraints die bestaan tussen deze features;  

o waar, hoe en waarom deze variabiliteiten kunnen voorkomen 
(variatiepunten). De variatiepunten komen vaak overeen met features die 
geen end features zijn en de structurering van de end features 
vereenvoudigen.  

• De implementatie van de variabiliteit die bepaalt welke mechanismen (overerving, 
parametrisering, configuratie, generatie, templates, instantiation, plugins, …) 
gebruikt kunnen worden om ze weer te geven op het niveau van de code of de 
architectuur. 

• De evolutie van de variabiliteit die aangeeft hoe men conflicten of onverwachte 
interacties tussen features kan vermijden wanneer nieuwe variatiepunten of nieuwe 
variabiliteiten verschijnen.  

Het beheer van de variabiliteit wordt zeer snel (exponentieel) complexer wanneer het aantal 
features toeneemt. Daarom werden verschillende softwaretools ontwikkeld om het beheer 
van de variabiliteit gedurende het hele ontwikkelproces te vereenvoudigen. Twee sterk 
concurrerende tools op de markt zijn "Gears"4 en "pure::variants"5. Deze tools bieden 
voornamelijk drie soorten functionaliteiten aan: 

                                                      
4 http://www.biglever.com/) 
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• Ontwikkelomgevingen specifiek voor softwareproductlijnen.  

• Tools voor de configuratie en het beheer van veranderingen bestemd voor 
softwareproductlijnen.  

• Test- en verificatietools die aangepast zijn aan softwareproductlijnen.  

Maar zelfs met de beste tools is de variabiliteit onmogelijk te beheren als zij niet van bij de 
start duidelijk werd geëxpliciteerd en gedocumenteerd. 

4.2. De modellering van de variabiliteit 
De modellering van de variabiliteit is een techniek die enerzijds gebruikt wordt om de 
variabiliteit te documenteren en anderzijds om de variabiliteit te bespreken. Zij heeft 
hoofdzakelijk tot doel (1) de variabiliteit te expliciteren vanaf de eerste fases van het project 
en (2) de complexiteit te beperken die verbonden is aan het beheer van de variabiliteit 
doorheen het hele ontwikkelproces. Talrijke talen bieden de mogelijkheid om de variabiliteit 
grafisch te beschrijven. De eerste taal die specifiek gewijd was aan de modellering van de 
variabiliteit werd voorgesteld door Kang [Kang et al., 1990]. Deze modelleertaal definieert 
verschillende constructies (grafische en tekstuele) om de features en de relaties ertussen te 
modelleren aan de hand van een specifiek model dat een "Feature Diagram" genoemd 
wordt. Deze taal wou in de eerste plaats minimaal en eenvoudig te gebruiken zijn in 
vergelijking met andere complexere modelleertalen zoals UML6 of BPMN7.  

Nemen we het voorbeeld van een productlijn van mobiele telefoons. Het volstaat om naar de 
internetsite van om het even welke constructeur te gaan om de producten en de specifieke 
features van elk product te identificeren. Deze informatie wordt vaak beschreven per 
product in tabelvorm. Andere vormen zijn mogelijk. In ons geval gebruiken we een Feature 
Diagram (Figuur 3) om deze productlijn en haar variabiliteit compacter te modelleren. 

           
 Figuur 3: Feature Diagram: Mobile Phone 

                                                                                                                                                                       
5 http://www.pure-systems.com/Variant_Management.49.0.html 
6 http://www.uml.org/ 
7 http://www.bpmn.org/ 
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Een Feature Diagram heeft meestal de vorm van een boomstructuur bestaande uit knopen 
die verbonden zijn door takken (edges). Elke knoop komt overeen met een feature en elke 
tak komt overeen met een relatie tussen twee features. Er bestaan verschillende types 
features:  

• De root. Een Feature Diagram wordt gekenmerkt en geïdentificeerd door een 
specifieke feature die de root wordt genoemd. Deze root bepaalt het ingangspunt 
van het diagram en het is de enige knoop die geen parent heeft. In ons voorbeeld 
(Figuur 3) is de root de feature "Mobile Phone" aan de top van de boomstructuur 
die de productlijn voorstelt. 

• De optional features. Als een feature optioneel (optional) is, dan wordt hij niet 
noodzakelijk mee geselecteerd als één van zijn parents geselecteerd wordt. 
Grafisch wordt een optionele feature aangeduid met een lege cirkel. In ons 
voorbeeld (Figuur 3) wordt de feature "Bluetooth" beschouwd als optioneel. 

• De mandatory features. Als een feature verplicht (mandatory) is, dan wordt hij 
standaard mee geselecteerd als één van zijn parents geselecteerd wordt. De root is 
per definitie altijd verplicht. Grafisch wordt een verplichte feature niet aangeduid 
met een lege cirkel. In ons voorbeeld (Figuur 3) wordt de feature "Keyboard" 
beschouwd als verplicht. 

Deze features zijn verbonden door verschillende types van relaties: 

• De decomposities. De features kunnen ontbonden worden in sub features volgens 
verschillende types van decomposities. Deze decomposities definiëren constraints 
tussen features die dezelfde parent delen.  

o And-decompositie. Deze decompositie betekent dat als de parent feature 
geselecteerd wordt, al zijn sub features geselecteerd worden. In ons 
voorbeeld (Figuur 3) wordt de feature "Imaging"  ontbonden in twee sub 
features: "Camera" en "Video". Deze decompositie is van het type "and-
decompositie", grafisch voorgesteld door takken die hun oorsprong 
vinden in de parent feature ("Imaging") en die als bestemming de sub 
features hebben ("Camera", "Video").  

o Xor-decompositie. Deze decompositie betekent dat als de parent feature 
geselecteerd wordt, één en slechts één van zijn sub features geselecteerd 
moet worden. In ons voorbeeld (Figuur 3) wordt de feature "WAP"  
ontbonden in twee sub features: "WAP 1.0" en "WAP 2.0". Deze 
decompositie is van het type "xor-decompositie", grafisch voorgesteld 
door graten die verbonden zijn door een cirkelboog. Elke graat vindt zijn 
oorsprong in de parent feature ("Imaging") en heeft als bestemming zijn 
sub features ("WAP 1.0", "WAP 2.0").  

o Or-decompositie. Deze decompositie betekent dat als de parent feature 
geselecteerd wordt, ten minste één van zijn sub features geselecteerd 
mag worden. 

• De constraints. In bepaalde gevallen wil men constraints kunnen uitdrukken 
tussen features die niet dezelfde parent feature delen. Deze constraints kunnen 
opgesteld worden tussen alle features die behoren tot eenzelfde Feature Diagram. 
Zij worden tekstueel voorgesteld om het model niet te overladen en de 
leesbaarheid ervan niet te verminderen. De twee meest gebruikte constraints zijn: 

o Requires. De constraint requires tussen twee features (f1 requires f2) 
geeft aan dat als de feature f1 geselecteerd wordt, f2 noodzakelijkerwijze 
ook geselecteerd moet worden, maar niet omgekeerd. In ons voorbeeld 
(Figuur 3) vereist de selectie van de feature "Picture Messaging" dat ook 
de feature "Camera" geselecteerd wordt.  
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o Excludes. De constraint excludes tussen twee features (f1 excludes f2) 
drukt uit dat als één van de twee features geselecteerd wordt, de andere 
feature niet tegelijkertijd geselecteerd mag worden voor hetzelfde 
product.  

In de praktijk beschrijft een Feature Diagram de meeste door de onderneming ontwikkelde 
producten en bevat het duizenden features en constraints. Dit model wordt dus strategisch 
voor de onderneming. De grootte ervan zorgt echter voor problemen wat betreft 
voortdurende verandering en complexiteit. Op basis van een reëel Feature Diagram, d.w.z. 
een Feature Diagram dat honderden features en constraints tussen features bevat, is het 
praktisch onmogelijk om manueel (1) een lijst te maken van alle producten die gegenereerd 
kunnen worden of (2) te garanderen dat er geen conflicten zullen optreden tussen alle 
uitgedrukte constraints. Een oplossing bestaat er dus in deze modellen begrijpbaar te maken 
voor computers, hen de mogelijk te geven om deze modellen te interpreteren en vervolgens 
hun rekenkracht te gebruiken om deze modellen te bespreken. De informaticatools die de 
talen voor Feature Diagrams ondersteunen, zijn voornamelijk gebaseerd op SAT-Solvers of 
op systemen voor het oplossen van constraints. Zij bieden ons onder meer de volgende 
mogelijkheden: 

• Nagaan of de aangemaakte Feature Diagrams correct zijn ten opzichte van de 
grafische afspraken en de metamodellen die gedefinieerd zijn voor de taal. 

• Een lijst maken van alle producten die voldoen aan de constraints opgelegd door 
het Feature Diagram en dus behoren tot de productlijn die gemodelleerd wordt 
door dit diagram. 

• Nagaan of er ten minste één product bestaat dat voldoet aan de constraints. 

• Nagaan of een gegeven product voldoet aan de constraints. 

• Dode features identificeren, d.w.z. features die in geen enkel product nog 
voorkomen. In bepaalde gevallen is het ongetwijfeld noodzakelijk om bepaalde 
constraints los te laten of bepaalde dode features te verwijderen. 

• Gemeenschappelijke features identificeren, d.w.z. features die voorkomen in alle 
producten. In bepaalde gevallen is het ongetwijfeld noodzakelijk om 
verschillende gemeenschappelijke features samen te voegen. 

• Code genereren, een eindproduct configureren of componenten of diensten semi-
automatisch assembleren. 

In ons voorbeeld (Figuur 3) toont het gebruik van deze tools aan dat de productlijn bestaat 
uit 288 producten, ondanks het feit dat zij slechts 16 features bevat. Zij bevat geen dode 
features maar wel drie gemeenschappelijke features ("Keyboard", "Dial" en "Mobile 
Phone"). Als we een nieuwe fictieve constraint invoeren in de vorm "Dial" excludes "Chat", 
dan zien we dat er een dode feature ontstaat ("Chat") en dat het aantal producten daalt met 
een factor twee. 

 Momenteel zijn de meeste tools voor de modellering van de variabiliteit voornamelijk 
schikt voor opzoeking. Er werd echter significante vooruitgang geboekt onder meer met 
modelleringstools8 gebaseerd op Eclipse en EMF en analysetools9 voor Feature Diagrams. 

                                                      
8 http://gsd.uwaterloo.ca/projects/fmp-plugin/ 
9 http://www.isa.us.es/fama/ 
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5. Perspectieven en uitdagingen 

Ondanks hun talrijke voordelen zijn de softwareproductlijnen geen mirakeloplossing voor 
alle problemen inzake productiviteit en hergebruik. In dit deel onderscheiden we de 
verschillende perspectieven en uitdagingen die inherent zijn aan deze aanpak.  

5.1. Perspectieven 
De belangrijkste voordelen die geassocieerd worden met het gebruik van softwareproduct-
lijnen betreffen voornamelijk: 

• De verhoging van de productiviteit10 en de daling van de kosten voor de 
ontwikkeling en onderhoud van de eindproducten. De ontwikkelaars kunnen 
zich baseren op uniforme en coherente vereisten en kunnen componenten 
hergebruiken die specifiek ontworpen werden om het hergebruik te maximaliseren. 
Wanneer de producten in productie gebracht worden, wordt hun onderhoud 
bovendien veel beter in de hand gehouden. Significante resultaten , rechtstreeks te 
danken aan de toepassing van de principes van softwareproductlijnen, werden 
behaald in verschillende sectoren [Baas et al., 2003]: 

o Nokia constateerde een verhoging van het aantal geproduceerde en op de 
markt gebrachte gsm-modellen van 4 naar ongeveer 25-30 modellen per 
jaar. 

o Cummins Inc. stelde vast dat de tijd voor de ontwikkeling van de software 
die zijn dieselmotoren controleert, daalde van een jaar naar een week. 

o Motorola stelde voor zijn beepers een productiviteitsstijging van 400 % 
vast voor zijn productlijn. 

o Hewlett-Packard stelde een daling van de productietijd met een factor 
zeven vast voor zijn afdruksoftware en een verhoging van de 
productiviteit met een factor zes. 

• De verhoging van de kwaliteit van de eindproducten. De ontwikkelaars 
hergebruiken componenten van betere kwaliteit door programmatiestandaarden te 
volgen die gemeenschappelijk zijn voor de hele productlijn. Zo vermijdt men een 
vermenigvuldiging van de code en bevordert men een betere controle op de 
kwaliteit van de software. 

5.2. Uitdagingen 
Een softwareproductlijn en de bijbehorende winst komen niet zomaar uit de lucht vallen. 
Grote inspanningen zijn nodig en belangrijke uitdagingen moeten aangegaan worden: 

• De initiële investering nodig voor de invoering van een dergelijke aanpak is vrij 
omvangrijk en jammer genoeg is er geen onmiddellijke return-on-investment. In de 
meeste gevallen zijn het deze twee factoren die kleine en middelgrote bedrijven 
doen afzien van een dergelijke aanpak.  

o De initiële investering is aanzienlijk want zelfs als het project iteratief 
uitgevoerd kan worden, moet men nog altijd een algemeen overzicht 

                                                      
10 Er bestaan verschillende aanpakken en technieken om de productiviteit te verhogen. Meer informatie vindt u in 
het onderzoeksrapport: Verhoging van de productiviteit in Software Engineering, Groebbens Adelbert, Oktober 
2007, Smals, sectie Onderzoek. 
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hebben, niet van één software maar van een verzameling software waarin 
zowel vroegere, huidige als toekomstige programma's zijn opgenomen.  

o De return-on-investment is zeker niet onmiddellijk en rendabiliteit zal 
waarschijnlijk pas bereikt worden op middellange of lange termijn. In het 
algemeen zal de kostprijs van de eerste programma's die ontwikkeld 
worden op basis van de productlijn zelfs hoger zijn dan voordien. Men 
moet wachten tot er een aantal softwareprogramma's zijn aangemaakt 
(break even point) vooraleer men echte winst kan boeken op middellange 
of lange termijn (Figuur 4). Voorafgaand aan de invoering van de 
softwareproductlijn is het praktisch onmogelijk om de kosten en de baten 
nauwkeurig in te schatten. Dit is wat beslissers vaak belet om de nodige 
budgetten te evalueren en redelijke planningen op te stellen.  

 
         Figuur 4: Rendabiliteit van softwareproductlijnen [Pohl et al., 2005] 

• Het ontwerpen en ontwikkelen van een softwareproductlijn vereist een radicale 
mentaliteitswijziging en belangrijke organisatorische veranderingen. Elke actor 
moet overtuigd worden van de potentiële voordelen zowel voor hemzelf als voor 
de organisatie in haar geheel. We stellen vast dat deze mentaliteitswijziging 
meestal makkelijker tot stand komt in ondernemingen die software ontwikkelen die 
ingebouwd wordt in elektronische apparaten. Deze ondernemingen passen de 
principes van de productlijnen immers al jaren toe bij het fysiek ontwerp van hun 
apparaten die het resultaat zijn van de samenstelling van verschillende 
herbruikbare elektronische modules. De aanvaarding en de toepassing van de 
principes van de softwareproductlijnen liggen echter gevoeliger in ondernemingen 
die klassiekere informatiesystemen ontwikkelen. Deze moeilijkheden kunnen 
enerzijds verklaard worden door de veel strengere eisen van de klanten en 
anderzijds is het hergebruikprincipe er nog niet ingeburgerd.  

• Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de evolutie en het beheer van de 
verandering in de softwareproductlijnen. De evolutie van software beheren is op 
zich al complex. De evolutie beheren van een verzameling software waarvan de 
coherentie gevrijwaard moet worden, is uiterst complex. Elke verandering die 
betrekking heeft op een software-element dat gedeeld wordt door verschillende 
eindproducten moet nauwgezet gecontroleerd worden. Elke mogelijke impact op 
de eindproducten en op respectievelijke software-elementen moet bestudeerd 
worden alvorens deze veranderingen in productie te brengen. Dit beperkt vaak de 
flexibiliteit van een softwareproductlijn ten voordele van de efficiëntie ervan. 

Kosten 

Aantal productenBreak even point

Initiële investering 

Productlijn 

Klassieke ontwikkeling 
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• De hoeveelheid informatie die verzameld moet worden om een nieuwe productlijn 
op te zetten is vaak omvangrijk. De moeilijkheid zit in de identificatie van de 
personen en documenten die het mogelijk maken voldoende informatie te 
verzamelen om deze producten te vergelijken en hun gelijkenissen en hun 
variabiliteiten te identificeren. In de meeste gevallen is het noodzakelijk (1) om de 
documentatie van de bestaande producten te verduidelijken en aan te vullen, (2) 
een re-engineering uit te voeren en (3) te anticiperen op de vooruitgang en de 
innovaties die mogelijk zijn voor de nieuwe inproductiestellingen.  

6. Aanbevelingen 

Het invoeren en beheren van een softwareproductlijn zijn complexe taken die af te 
rekenen krijgen met zowel organisatorische als technische moeilijkheden. In dit deel 
stellen wij enkele aanbevelingen en good practices voor om deze taken te 
vereenvoudigen en zo de slaagkansen van een project met deze omvang te verhogen. 

• Think Big, Start Small. De invoering van een softwareproductlijn moet 
geleidelijk aan en iteratief verlopen. In de eerste stap moeten de "scope" en de 
algemene "architectuur" van de productlijn gedefinieerd worden. Niet alle 
producten binnen de scope zullen tegelijkertijd geïntegreerd kunnen worden in 
de nieuwe productlijn. De keuze van het eerste product dat (opnieuw) 
ontwikkeld zal worden, is dus fundamenteel. Wij raden aan om rekening te 
houden met de volgende selectiecriteria: 

o Een "standaard"-product kiezen met weinig variabiliteiten. 

o De beheersing en de kwaliteit van dit product nagaan. 

o Nagaan of dit product aansluit bij de architectuur gedefinieerd voor 
de productlijn. 

Eén enkel product vormt geen echte productlijn. De volgende stap bestaat er 
dus in de andere producten te integreren en daarbij de basisarchitectuur te 
respecteren of te laten evolueren. Het is de bedoeling om het "standaard"-
product stap voor stap aan te vullen met nieuwe variabiliteiten. Elke 
variabiliteit moet relatief onafhankelijk kunnen worden toegevoegd of 
verwijderd. Men begint dus best met een minimale productlijn die evolueert en 
steeds complexer wordt. 

• Denk in termen van variabiliteit. Eén van de voornaamste succesfactoren 
van een softwareproductlijn is het beheer van de variabiliteit. Te vaak was 
hergebruik synoniem met mislukking in projecten voor informatica-
ontwikkeling omdat helemaal geen rekening werd gehouden met het aspect 
variabiliteit. De variabiliteit moet uitdrukkelijk worden geformuleerd en 
gedocumenteerd vanaf de eerste fases van het ontwikkelproces. Net zoals 
modellen en tools gebruikt worden om de businessprocessen te analyseren, 
communiceren en valideren (BPM), is het fundamenteel om de variabiliteit te 
modelleren (Deel 4.2) en deze modellen up-to-date te houden aan de hand van 
de passende tools. 

• Ontwikkel uw core assets en assembleer uw producten. In het beheer van 
een softwareproductlijn onderscheiden we drie hoofdactiviteiten (Figuur 5): 

o De ontwikkeling van de core assets. Een team staat in voor de 
ontwikkeling en het onderhoud van de database met herbruikbare 
elementen. Dit team heeft voornamelijk tot doel de coherentie te 
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garanderen en het hergebruik bij de ontwikkeling van de 
eindproducten te bevorderen.  

o De assemblage van de eindproducten. Een ander team staat in voor 
de ontwikkeling en het onderhoud van de eindproducten. Haar 
voornaamste taak is het selecteren en correct assembleren van de 
herbruikbare elementen. In zekere mate kunnen nog specifieke 
ontwikkelingen nodig zijn. 

o Het beheer van de softwareproductlijn. Het beheer van een 
softwareproductlijn vereist een sterke betrokkenheid van het 
management. De voornaamste doelstelling is het garanderen van de 
synchronisatie en de goede realisatie van de activiteiten voor de 
ontwikkeling van de core assets en de eindproducten. Zij kunnen 
uiteenlopende doelstellingen hebben.                    

        
 

Figuur 5: Het beheer van een softwareproductlijn  
[Clements and Northrop, 2001]   

• Communiceer. Het opzetten en beheren van een softwareproductlijn zorgt 
voor veranderingen in een groot deel van de organisatie. Elke actor moet 
kennis genomen hebben van de impact op zijn werkmethoden. Een nauwe 
samenwerking is noodzakelijk om de inspanningen te verdelen en de kwaliteit, 
de coherentie en de herbruikbaarheid van de core assets over de hele 
productlijn te garanderen. 

7.  Conclusie 

De aanpak van de softwareproductlijnen is erg veelbelovend wat betreft de economische 
schaalvergroting en de drastische vermindering van de kosten voor software-ontwikkeling. 
Jammer genoeg werd ze tot nu toe hoofdzakelijk toegepast in sectoren die al veel ervaring 
hadden met "niet-software" productlijnen zoals de telecomsector of de auto-industrie. 
Recent werden deze principes ook toegepast in andere domeinen zoals het e-government 
[Hubaux et al., 2008], de e-commerce [Greenfield et al., 2004] of de e-banking [Clements 
and Northrop, 2001]. Toch zijn er nog altijd enkele belangrijke factoren die de 
implementatie van deze principes afremmen: de bestaande variabiliteit tussen de 
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verschillende softwareproducten die te weinig beheerd wordt, het te lage aantal 
softwareproducten die genoeg gelijkenissen delen, de vereiste re-engineering en de 
organisatorische problemen die hand in hand gaan met de weerstand tegenover 
veranderingen.  
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