
Er wordt al zeker twintig jaar gesproken over
legacyapplicaties. Legacyapplicaties zijn toepas-
singen ontwikkeld in een programmeertaal en
een omgeving (of platform) die om uiteen-
lopende redenen als verouderd worden
beschouwd. Hoewel de term ‘verouderd’ in dit
kader vaak niet geheel op zijn plaats is, is dit de
gangbare term voor talloze bedrijfskritische
applicaties die zijn ontwikkeld voor mini- of
mainframesystemen in programmeertalen als
Cobol of RPG en met databases (of flat-file-
structuren) die veel hedendaagse ontwikkelaars
niets zeggen. Deze applicaties worden onder-
houden door de ontwikkelaars van de vorige
generatie. De jongere generatie houdt zich liever
niet bezig met, in hun ogen, verouderde pro-
grammeertalen en omgevingen. Zij gaan voor de
hedendaagse technologie, hedendaags in de zin
van webinterfaces, applicatieservers en databases
als Oracle of SQL Server.
Deze ontwikkeling begint een gevaar te worden
voor veel organisaties. Immers, zij vertrouwen al
jaren op deze legacytoepassingen. De toepassingen
zijn door de wol geverfd en uiterst stabiel. In
deze applicaties is enorm veel geïnvesteerd,
zowel kennis als geld. Het zou voor veel organi-
saties een ramp zijn als deze applicaties zouden
wegvallen.

Alternatieven voor legacyapplicaties?
Het nare is dat dit nu precies is wat er op niet al
te lange termijn zit aan te komen. Tijdens het
congres Cobol Future 2005 was duidelijk dat de
gemiddelde leeftijd van de ontwikkelaars die
deze applicaties onderhouden langzaam maar
zeker die van de pensioengerechtigde leeftijd
begint te naderen. Een tijdbom die over pakweg
een jaar of tien afgaat. Of zelfs vele jaren eerder,
want veel ontwikkelaars hebben in de gouden
tijden in het verleden fors geïnvesteerd in de
mogelijkheid van een prettige pensioenregeling.
De gedachte dat die applicaties er over een jaar
of tien niet meer zijn, lijkt voor de hand liggend.
Maar diezelfde applicaties draaien nu al zeker
tien tot twintig jaar. Als deze applicaties er over
tien (of vijf?) jaar niet meer zullen zijn, is het
nog maar kort dag om voor alternatieven te gaan
zorgen.
Als standaardsoftware toereikend zou zijn
geweest, was deze waarschijnlijk al lang geleden
aangeschaft. Dus de bedrijfskritische applicaties
die nu specifieke bedrijfsprocessen voor hun
rekening nemen, zullen moeten worden vervan-
gen, door nieuwe maatwerkoplossingen. Nieu-
we maatwerkoplossingen voor omvangrijke
toepassingen staan echter garant voor langdurige
trajecten en een hoge kostenpost, om over de

32

in
fo

rm
at

ie
 /

se
pt

em
be

r 
20

05

tba
ck

 to
 C

ob
ol

Tool voor combinatie

van oud en nieuw

Veel organisaties vertrouwen al jaren op legacyapplicaties,

maar op de lange termijn zullen er geen ontwikkelaars

meer zijn die deze applicaties kunnen onderhouden. 

De auteur schetst hoe dit probleem is op te lossen door 

de ‘oude’ programmatuur onder te brengen in de .Net-

omgeving.

Danny Maijer

Legacyapplicaties 
en .Net



optie een Cobol-applicatie geschikt te maken
voor .Net en vervolgens nieuwe functionaliteit
in bijvoorbeeld C# of VB.Net te ontwikkelen, of
bewust te kunnen kiezen voor het maken van
applicatielogica in Cobol en sturing en inter-
facing in C#.

De praktijk
Stel, we hebben een aantal applicaties die nu nog
werken op een mainframe- of minicomputer,
applicaties ontwikkeld in Cobol. Deze applicaties
zijn veel te waardevol om weg te gooien en
opnieuw te ontwikkelen. Maar het platform
waarop de applicaties draaien, is kostbaar, de
kennis omtrent het platform lekt weg door
natuurlijk verloop in het personeelsbestand en de
onderhoudskosten voor de hardware nemen
ieder jaar weer toe.
De ingrediënten voor het ondernemen van actie
zijn aanwezig. Er wordt een projectgroep opgezet
en een plan van aanpak gemaakt. Doel van de
operatie is de ‘oude’ hardware uit te faseren en de
applicatiesoftware geschikt te maken voor een
Windows-serveromgeving, gebruikmakend van
.Net. De applicatie moet na de operatie onderhou-
den en verder ontwikkeld kunnen worden door
de huidige ontwikkelaars én de jongere instroom.
Tijdens de onderzoeksfase van het project blijkt
dat er sprake is van een groot aantal interactieve
programma’s, met elk een of meer schermen en
een groot aantal te onderhouden rubrieken per
scherm. Soms, in het gunstigste geval, wordt de
schermafhandeling door een transactie- en/of
screenprocessor gedaan. Maar in een minder
gunstig geval zitten programma’s boordevol code
die maar één doel dient, namelijk het afhandelen
van data-invoer en -uitvoer naar en van het
scherm. Verder blijkt dat validatie en verbands-
controle van rubrieken kriskras door de code van
de verschillende programma’s plaatsvindt. Tot slot
wil men in de Windows-omgeving straks toch
echt mooie grafische schermen zien in plaats van
de verguisde karaktergeoriënteerde green screens.
Dit alles maakt de betrokken ontwikkelaars

impact op de organisatie nog maar te zwijgen.
Een reëler alternatief is dus deze specifieke toe-
passingen geschikt te maken voor de moderne
omgevingen en infrastructuren en deze te inte-
greren met nieuwe toepassingen, interfaces en
architecturen.
Dit laatste is ook wat de software-industrie al
jaren predikt. Echter, in de praktijk zaten er nogal
wat haken en ogen aan deze aanpak. Beloften als
integratie en vernieuwing werden maar ten dele
waargemaakt. De vernieuwde toepassingen
werden inderdaad van kostbare proprietary
platformen overgetild naar open omgevingen als
Unix en Windows, maar de toepassing als zoda-
nig bleef een vreemde eend in de bijt, een eend
die het vertikte te communiceren met software
ontwikkeld in moderne programmeertalen. Veel
verder dan interfacing via tekstbestanden of een
koppeling met een open database kwam het
meestal niet. De stand van de technologie stond
dit ook nauwelijks toe.

Microsoft .Net
Nu, enkele jaren later, is er behoorlijk wat
veranderd. Er is nu een technologie die het
mogelijk maakt toepassingen van diverse plui-
mage in één uniforme omgeving onder te
brengen. We hebben het over Microsoft .Net.
Nieuw is deze technologie overigens niet, ze is
er al enkele jaren. Wat wel nieuw is, is dat de
technologie inmiddels behoorlijk is uitgekristal-
liseerd en dat de programmeertalen waarin
legacysystemen zijn ontwikkeld nu ook in een
volwassen vorm binnen de .Net-omgeving
beschikbaar zijn. 
In de .Net-omgeving is, naast talen als VB.Net en
C#, ook Cobol beschikbaar. Dat is interessant
want doordat de .Net-omgeving een standaard
neerzet voor onder andere objectformaat, data-
formaten en databasetoegang, is het nu wel
degelijk mogelijk toepassingen die in Cobol zijn
ontwikkeld te laten samenwerken (integraal!)
met toepassingen ontwikkeld in andere pro-
grammeertalen. Minstens zo aantrekkelijk is de
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Samenvatting

Een alternatief voor legacyapplicaties is de specifieke toepassingen geschikt te maken voor

de moderne omgevingen en infrastructuren en te integreren met nieuwe toepassingen,

interfaces en architecturen. Met Microsoft .Net Framework kunnen toepassingen van

diverse pluimage in één uniforme omgeving worden ondergebracht. Het adf (application

development framework) biedt hiervoor een gestandaardiseerde aanpak.
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Migratiesysteem Tijdelijke Huisvesting 
van Philips Electronics Nederland
De afdeling Tijdelijke Huisvesting van Philips Electronics

Nederland nam in 1986 een maatwerktoepassing in

gebruik voor de ondersteuning van de kerntaken van de

afdeling. De toepassing administreert een woningportfolio

en eigenaren en huurders. Op basis van aan- en afmeldingen

vindt een automatische berekening plaats van verschuldig-

de huur, uit te betalen huurvergoedingen, doorberekening

aan afdelingen en een doorboeking naar de financiële

administratie (Sap). Ook genereert het systeem huurnota’s

en betalings- en incasso-opdrachten.

De toepassing is oorspronkelijk gebouwd voor een ncr-

minicomputer onder het besturingssysteem Itx. Begin

jaren negentig is het systeem geschikt gemaakt voor Novell

en later Windows, maar nog steeds als karaktergeoriën-

teerde ms-dos-toepassing. In 2000 startte Philips met een

onderzoek naar alternatieven voor de nu toch wel verou-

derd aandoende maar functioneel nog uitstekende toepas-

sing. Er bleek geen werkbaar alternatief te zijn in de vorm

van een standaardoplossing, waarop eind 2002 werd beslo-

ten het systeem volledig te migreren naar een Windows-

omgeving met een gui en vervolgens uit te bouwen. De uit-

daging was met name de slierten legacycode uiteen te ra-

felen en om te zetten in brokken businesslogica die in een

event-driven frameworkomgeving konden worden toegepast.

Daarnaast was een herontwerp van de gui noodzakelijk.

De toepassing werkte onder Rm/Cobol85 en voor de

nieuwe omgeving werd gekozen voor Fujitsu NetCobol for

Windows, voorheen PowerCobol, dat toen al zeer uitge-

breide mogelijkheden voor oo-technologie bood. De toe-

passing was qua businesslogica complex maar in omvang

niet groot.

Het systeem werd handmatig geanalyseerd op herhalende

structuren. Vervolgens werd een framework ontwikkeld om

deze structuren te ondersteunen en vanuit de gebruikers-

interface te besturen. Er werd een toolkit ontwikkeld die de

broncode op basis van een variabele configuratie kon ont-

leden. Dit bestond voornamelijk uit het scheiden van inter-

actieve processen en de businesslogica (validatie en ver-

bandscontrole), wat op een vrij simpele wijze werd gedaan,

omdat de omvang van de applicatie een volledig automati-

sche migratie niet rechtvaardigde (dit is overigens wel

mogelijk). Uiteindelijk ontstond per systeemonderdeel een

verzameling bestanden die werd ondergebracht in de contai-

ners van het framework. Handmatig werden de schermen

ontworpen en de laatste details in de broncode gewijzigd.

Bijna alle code voor berekeningen en processing is een op

een overgenomen. Voor de tests is gebruikgemaakt van scha-

duwdraaien. De uitvoer werd hierbij automatisch vergele-

ken met de uitvoer in de productieomgeving.

Nadat de verschillen gelokaliseerd en verholpen waren, is

het systeem in productie genomen en is gestart met de

bouw van nieuwe functionaliteiten. De migratie van het

project is afgerond in een doorlooptijd van vier maanden

en er is door twee ontwikkelaars in deeltijd aan gewerkt.

De applicatie in haar nieuwe vorm is sinds mei 2003 zon-

der noemenswaardige problemen in productie.

De winst voor Philips Tijdelijke Huisvesting bestaat onder

andere uit een hoge acceptatiegraad bij de gebruikers van

het systeem; een snellere verwerking van batches; een

significante financiële besparing ten opzichte van nieuw-

bouw; een volledig behoud van functionaliteit: er zijn zelfs

nieuwe mogelijkheden aan het systeem toegevoegd.

Na de uitvoering van dit project is het framework verder

uitgebouwd en toegepast op andere migratie- én nieuw-

bouwtrajecten, waarbij zo veel mogelijk naar generieke

opzet is gestreefd. In augustus 2004 is gestart met een onder-

zoek naar de toepasbaarheid van het framework in een .Net-

omgeving en in oktober 2004 is de bouw hiervan gestart.

Mutatiescherm oud en nieuw 1
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enigszins moedeloos. Die mooie .Net-omgeving
is een objectgeoriënteerde omgeving, terwijl de
kern van de applicatieprogrammatuur ooit is
ontwikkeld in een tijdperk waarin oo-begrippen
nog niet bestonden. En van 3-tier-technologie
had ook nog niemand gehoord. Het lijkt allemaal
toch wel erg veel werk…

Een gestandaardiseerde aanpak
Hoe brengen we die ‘oude’ programmatuur op
een verantwoorde wijze onder in de .Net-omge-
ving, zodanig dat stabiliteit gewaarborgd is en
geen concessies worden gedaan met betrekking
tot functionaliteit? Ik ben al ruim vijftien jaar
betrokken bij migraties van legacyapplicaties van
proprietary mini- en mainframeomgevingen naar
Unix en later Windows. In de loop der jaren is
een aanpak van dergelijke projecten ontstaan
waarbij voor de meeste van de hiervoor genoem-
de problemen wel een oplossing is ontwikkeld.
Bij projectuitvoer (nieuwbouw en migratie) wordt
gebruikgemaakt van het adf (application develop-
ment framework), eerst in unmanaged code en nu
in .Net. Het .Net-platform is een framework dat de
ontwikkelaar voorziet van klassen en methoden
voor technische implementatie. Het adf voorziet in
de gui, de containers en de klassen en methoden
voor de implementatie van businesslogica (zie ook
het artikel van Steven Klusener). Het adf is ingebed
in het .Net Framework.
Het adf neemt de zorg voor de gui, de autorisatie
en de navigatie geheel uit handen van de applica-
tieprogrammeur. De applicatieprogrammeur
houdt zich bezig met datgene waar hij of zij goed
in is en al vele jaren ervaring mee heeft, namelijk
het schrijven en onderhouden van businesslogica,
in de programmeertaal (of -talen) die hij of zij
kent. En dat doet hij of zij binnen de kaders van
het adf ook nog eens volgens een oo-model,
gebruikmakend van Visual Studio als een de facto
standaard-ide. 
Natuurlijk is het adf geen tovermiddel, er is nog
een boel werk te doen naast het implementeren
van de functies waar het adf in voorziet. Maar
een belangrijk deel van dit werk kan weer geau-
tomatiseerd plaatsvinden. Er zijn een aantal
partners waar wij mee samenwerken om tot
geautomatiseerde totaaloplossingen te komen
(zie de links).

Voordelen
Toepassing van het adf biedt de volgende voor-
delen:

• Ontwikkelaars zijn in zeer korte tijd productief
in een oo-omgeving. Hierbij is ervaring met .Net

en oo niet noodzakelijk. Deze kennis groeit van-
zelf doordat het adf en Visual Studio het denken
in oo-patronen op natuurlijke wijze afdwingen en
stimuleren. De grootste hobbel die de ontwikke-
laar misschien moet nemen, is het leren omgaan
met Visual Studio1. Voor de applicatieprogram-
meur is het adf eenvoudig te doorgronden.

• Efficiënt en snel migreren en ontwikkelen.
Omdat de ontwikkelaar nauwelijks nog omkijken
heeft naar de aansturing van de diverse onderde-
len van de businesslogica door handelingen van
de gebruiker in zijn gui, wordt een significante
tijdwinst geboekt, zowel bij de ontwikkeling als
bij het testen van applicatieonderdelen.

• Uniformiteit in bediening. Alle interactieve
programma’s die met behulp van het adf zijn
ontwikkeld (of gemigreerd), hebben exact
dezelfde gebruikersinterface. Als een gebruiker de
functies van één programma kent, is hij of zij in
staat alle programma’s waartoe hij of zij geautori-
seerd is te bedienen.

• Het onderhouden van applicaties wordt een-
voudiger. Het adf kent een aantal containers die
bedoeld zijn voor de afhandeling van verschillen-
de acties in een applicatie. Met andere woorden,
als een programmafunctie moet worden gewij-
zigd (of toegevoegd), gebeurt dit op één vaste
plaats in het programma. En iedere ontwikkelaar
die met het adf heeft gewerkt, weet welke plaats
(container) dat is. Daarnaast wordt in het adf
efficiënt gebruikgemaakt van de voordelen van
oo-technologie.

• Standaardapplicatiemodules. Het adf voorziet
standaard in een centrale module voor gebruikers
en autorisatieniveaus. Ook in bestands- en data-
baseverwijzingen wordt standaard voorzien.

Naast de voordelen van het adf zijn er natuurlijk
de voordelen van het Microsoft .Net Framework.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling
van webservices en webinterfaces. Het gaat te ver
om deze hier te noemen, maar een belangrijk
kenmerk van .Net is dat programma’s, in om het
even welke programmeertaal geschreven, moei-
teloos met elkaar kunnen communiceren. Dit
betekent dat een in Cobol ontwikkelde applicatie
kan worden ondergebracht in de .Net-omgeving,
waarna nieuwe applicatieonderdelen kunnen
worden ontwikkeld in een programmeertaal als
C# of VB.Net, maar ook gewoon in Cobol.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van hetzelfde adf,
alles draaiend op de clr (common language
runtime) van Microsoft. Zonder het .Net Frame-
work en oo-technologie was dit allemaal niet zo
eenvoudig.

1. Inwerken in
Microsoft Visual
Studio kost enige
dagen, maar zal
niet lang daarna
zeker leiden tot
producti-
viteitswinst bij de
ontwikkelaars als
die voorheen niet
een moderne grafi-
sche ide ter
beschikking
hadden.

Links
www.cornerstone.nl:

Cornerstone
Technologies (tech-
nology provider).

www.coss-solutions.nl:
een PowerPoint-
presentatie van het
adf, inclusief code-
voorbeelden, is als
download beschik-
baar.

www.microfocus.com:
Micro Focus (tech-
nology provider).

www.netcobol.com:
Fujitsu Software
Corporation (tech-
nology provider).

www.sig.nl: Software
Improvement
Group (technology
provider).

Danny Maijer
is directeur van COSS
Solutions, Loosdrecht.
E-mail: d.maijer@
coss-solutions.nl.

COSS Solutions heeft
het application
development frame-
work ontwikkeld in
samenwerking met de
Vrije Universiteit van
Amsterdam (Faculty of
Science) en met bijdra-
gen van Fujitsu
Software Corporation
(USA) en Micro Focus
Nederland. De ontwik-
keling van dit frame-
work is uitgevoerd in
het kader van het pro-
ject CIReF en vormt een
bijdrage aan het CaLCE-
onderzoeksproject van
de VU.


