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Samenvatting

Kennisgedreven migratie naar diensten

Service-oriëntatie beoogt reeds bestaande legacy elementen in vroegere staat te
herstellen door hen onderdeel te maken van diensten die waarde toevoegen. Het
migreren van dergelijke legacy elementen naar diensten die naadloos met moderne
technologie kunnen samenwerken is een uitdagende en complexe taak. Deze com-
plexiteit uit zich in een verschuiving van de wijze waarop de legacy elementen
zijn ontwikkeld naar de wijze waarop wij diensten momenteel ontwerpen: van
één groot systeem naar een verzameling van kleinere, uitwisselbare diensten die
noch eigendom, noch onderdeel zijn van een “monolitisch” systeem. Diensten zijn
helder gespecificeerde, los gekoppelde en samenhangende uitwisselbare elementen.
Legacy elementen zijn daarentegen vaak sterk gekoppeld en niet samenhangend;
voorts ondersteunen zij meerdere bedrijfsfunctionaliteiten. Deze inherente ver-
schillen leiden ertoe dat het op diensten voorbereid maken van legacy elementen
tot een complexe en veeleisende taak verwordt. Het resultaat van de migra-
tie wordt, een dergelijke complexe omgeving indachtig, sterk bëınvloed door de
manier waarop de migratie wordt begeleid. Dit proefschrift behandelt de wijze
waarop migratie naar service-georiënteerde architectuur kan worden begeleid.

Het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift begon met het verkrijgen
van begrip over wat migratie naar service-georiënteerde architectuur met zich
meebrengt. Het verkrijgen van begrip in dit onderzoeksveld dat nog in opkomst
is en aan scherpte kan winnen is moeilijk. Om dit begrip niettemin te creëren heb-
ben wij een raamwerk ontwikkeld, SOA-MF genaamd, dat het mogelijk maakt om
verschillende migratie-aanpakken te karakteriseren. Het relateren en positioneren
van verschillende migratie-aanpakken ten opzichte van SOA-MF heeft geleid tot
het gewenste begrip.

Vervolgens hebben wij een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd om
te begrijpen hoe migratie naar service-georiënteerde architectuur wordt geposi-
tioneerd in het wetenschappelijke onderzoeksveld. Met behulp van het raam-
werk hebben wij verschillende wetenschappelijke migratie-aanpakken gecategori-
seerd. Dit heeft geresulteerd in een referentiekader voor migratie naar service-
georiënteerde architectuur waarin de verschillende migratie-aanpakken zijn geca-
tegoriseerd op basis van de in de aanpakken uitgevoerde activiteiten en gebruikte
of geproduceerde kenniselementen.

Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop migratie naar service-georiënteerde
architectuur door de industrie wordt waargenomen, is een industriegerichte vra-
genlijst afgenomen bij zeven organisaties die hun klanten oplossingen bieden op
het gebied van service-georiënteerde architectuur. Uit de resultaten bleek dat
in de industrie gebruikte migratie-aanpakken aanzienlijk verschillen van weten-
schappelijke migratie-aanpakken.
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De verschillen tussen de industriële en wetenschappelijke aanpakken spoorden
ons aan tot het verkrijgen van een beter begrip van de industriële aanpakken. Op
basis van een verdere analyse van de resultaten van de industriegerichte vragen-
lijst hebben wij de praktijk van industriegerichte migratie gegeneraliseerd tot een
Lean & Mean aanpak voor migratie naar service-georiënteerde architectuur.

Dit proefschrift presenteert de Lean & Mean aanpak als een generiek hulp-
middel om migratieprojecten te begeleiden en te besturen. De essentie van
deze methode betreft het scheiden van kernelementen, die bij migratie naar
service-georiënteerde architectuur terugkeren, van de projectspecifieke elementen
en daarnaast het ondersteunen van geavanceerde behoeften van bepaalde projec-
ten via een uitbreiding op die kern. Wij hebben de Lean & Mean aanpak voor
migratie naar service-georiënteerde architectuur toegepast in twee industriële stu-
dies. De implicaties voor het gebruik van de Lean & Mean aanpak voor migratie
naar service-georiënteerde architectuur bracht aan het licht op welke manieren
deze aanpak de migratie kan begeleiden. Ten eerste helpen de kernelementen te
bepalen “welke kennis beschikbaar gemaakt dient te worden” en “welke activi-
teiten uitgevoerd dienen te worden”. Ten tweede helpen de uitbreidingen op de
kern de industriële professionals in het omgaan met meer context- of projectspe-
cifieke problemen of behoeften. Op basis van de twee industriële studies hebben
wij twee uitbreidingen op de Lean & Mean aanpak ontwikkeld: (i) Uitbreiding
voor hergebruik van praktijken en (ii) Uitbreiding voor het omgaan met verande-
ring. Op deze wijze hebben wij twee voorname problemen rond migratie naar
service-georiënteerde architectuur uit de industriële praktijk geadresseerd: (i)
hoe verkregen ervaringen te hergebruiken en (ii) hoe met wijzigingen gedurende
migratie om te gaan. Ten slotte begeleidt de Lean & Mean aanpak industriële
professionals bij het redeneren gedurende het nemen van beslissingen rondom de
migratie.

Dit proefschift toont ten slotte aan dat de combinatie van kennismanagement
en migratie naar service-georiënteerde architectuur vooral behulpzaam is bij het
bieden van de benodigde basis voor het begeleiden van het nemen van beslissin-
gen rondom de migratie. Op basis van deze combinatie hebben wij kenmerkende
kennistypen gëıdentificeerd die de migratie vormgeven en voortstuwen en die
verschillende uitdagingen en kwesties in migratie naar service-georiënteerde ar-
chitectuur met behulp van kennismanagment-praktijken adresseren. Hoewel met
dit onderzoek de eerste stappen zijn ondernomen naar het verrijken van migratie
naar service-georiënteerde architectuur met kennismanagement-praktijken, blijft
verder onderzoek noodzakelijk om de binnen de kennismanagement-discipline ge-
boekte resultaten volledig toe te passen op migratie naar service-georiënteerde
architectuur.


