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Πάνο̋ Ζώτο̋

SYNTAX Πληροφορική

Ε
ίναι προφανέ̋, ότι µιλώντα̋ για 

αντικατάσταση ενό̋ Mainframe 

συστήµατο̋, η πραγµατική δυ-

σκολία βρίσκεται στην αντικατάσταση 

των Legacy εφαρµογών που εκτελού-

νται σε αυτό και όχι του hardware, για 

το οποίο υπάρχει πληθώρα αξιόπιστων 

ανοικτών συστηµάτων. 

Τι θα συµβεί όµω̋ µε τι̋ στρατηγικέ̋ 

εφαρµογέ̋ που βρίσκονται στα συστή-

µατα αυτά; Πώ̋ θα µεταφερθούν σε ένα 

ανοικτό σύστηµα; Και µια τέτοια µετά-

πτωση θα έχει νόηµα για το business; 

Αυτό που αποδεικνύεται εµπειρικά διε-

θνώ̋, είναι ότι δεν υπάρχει καµία προ-

καθορισµένη απάντηση στο ερώτηµα 

«αντικατάσταση ή όχι» των Mainframe 

συστηµάτων. 

Αντίθετα, κάθε εταιρεία µπορεί να τεί-

νει προ̋ τη µια ή την άλλη πλευρά µε 

βάση τι̋ υπάρχουσε̋ επενδύσει̋, τι̋ 

ανάγκε̋ και τα πλάνα τη̋.

ΙΤ Modernization – η πρώτη 

προτεραιότητα για του̋ CIO

Ηδη από το 2008 το Gartner Group πα-

ροτρύνει του̋ CIO να εντάξουν τον εκ-

µοντερνισµό των mainframe συστηµά-

των στι̋ προτεραιότητέ̋ του̋, γεγονό̋ 

που είναι πλέον φανερό στι̋ περισσό-

τερε̋ εταιρείε̋ διεθνώ̋. 

Ευτυχώ̋, η αγορά έχει ήδη αντιληφθεί 

πλέον καλά ότι τα Mainframe συστή-

µατα δεν είναι απαρχαιωµένα και απα-

ξιωµένα. Ολοι γνωρίζουµε προσπάθει-

ε̋ που έχουν γίνει κατά καιρού̋ για 

αντικατάσταση των Legacy mainframe 

εφαρµογών µε έτοιµα πακέτα, ή µε 

ανάπτυξη εκ νέου αυτών των εφαρµο-

γών µε σύγχρονε̋ τεχνολογίε̋. 

Από αυτή την εµπειρία, όµω̋, έχει γίνει 

αντιληπτό ότι οι Mainframe εφαρµο-

γέ̋ κρύβουν µέσα του̋ τόση επένδυση 

σε εταιρική τεχνoγνωσία και ανυπολό-

γιστη αξία, που αφενό̋ η αντικατάστα-

ση του̋ είναι επιχειρησιακά επικίνδυ-

νη και συνήθω̋ οικονοµικά ασύµφορη, 

αφετέρου το αποτέλεσµα µπορεί να µη 

δικαιολογεί επιχειρηµατικά την όλη 

προσπάθεια και το κόστο̋. Αποφασι-

στικό̋ παράγοντα̋ για τη λήψη ορθών 

αποφάσεων σχετικά µε την αντικατά-

σταση των Legacy συστηµάτων είναι η 

πλήρη̋ κατανόηση του χαρτοφυλακίου 

των εφαρµογών και τη̋ σηµασία̋ κάθε 

εφαρµογή̋ για την επιχείρηση. 

Για να επιτευχθεί η πλήρη̋ αποτύπωση 

των εταιρικών εφαρµογών απαιτείται 

κατάλληλη τεχνολογία, η οποία πρέπει 

να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσό-

τερε̋ από τι̋ σηµερινέ̋ γλώσσε̋ ανά-

πτυξη̋ εφαρµογών.

Μια τέτοια τεχνολογία είναι το Modern-

ization Workbench τη̋ κορυφαία̋ στο 

είδο̋ Micro Focus, ένα εργαλείο που 

δίνει δυνατότητε̋ για ανάλυση εφαρ-

µογών και διαχείριση του εταιρικού 

πορτοφολιού εφαρµογών (Application 

Portfolio Management).

Βάση για το Modernization Workbench 

αποτελεί ο ίδιο̋ ο κώδικα̋ των εφαρ-

µογών, ο οποίο̋ αναλύεται προκει-

µένου να δηµιουργηθεί µια κεντρι-

κή βάση δεδοµένων µε όλα τα δοµικά 

στοιχεία των εφαρµογών. 

Ο κώδικα̋ αυτό̋ µπορεί να έχει γραφτεί 

µε οποιαδήποτε από τι̋ διαδεδοµένε̋ 

γλώσσε̋ στα mainframe συστήµατα, 

όπω̋ COBOL, PL/I, RPG κτλ. Επιπλέον, 

το Modernization Workbench µπορεί 

να αναλύσει και πιο σύγχρονε̋ γλώσ-

σε̋ όπω̋ Java, C, C++, PowerBuilder 

και Visual Basic και να ανακαλύψει τι̋ 

διασυνδέσει̋ µεταξύ του̋. 

Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του 

Modernization Workbench είναι ότι η 

ανάλυση του κώδικα γίνεται σε καθη-

µερινό επίπεδο, διατηρώντα̋ πάντα 

µια «ζωντανή» και επίκαιρη εικόνα του 

συνόλου των εφαρµογών. 

Αυτό επίση̋ σηµαίνει ότι καταγράφε-

ται επακριβώ̋ η συχνότητα των αλλα-

Συστήµατα Mainframe  
Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισµό̋  
και αξιοποίηση; 

Με τον εκσυγχρονισµό των mainframe  συστηµάτων να είναι 
πλέον στην ατζέντα όλων των CIOs, είναι καιρό̋ να δούµε 
προσεκτικά όλε̋ τι̋ εναλλακτικέ̋ για την ορθή αξιοποίηση του̋ 
ή την αντικατάστασή του̋ µε ανοικτά συστήµατα

Του Πάνου Ζώτου, Διευθυντή Τεχνολογία̋, SYNTAX 

  The only man I know who behaves 

sensibly is my tailor; he takes my 

measurements each time he sees me. 

The rest go on with their old measure-

ments and expect me to fit them 
George Bernard Shaw
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γών και το εύρο̋ τη̋ συντήρηση̋ που 

πραγµατοποιείται σε κάθε εφαρµογή. 

Εχοντα̋ αυτά τα στοιχεία στη διάθε-

σή του, το Modernization Workbench 

µπορεί να τα συνδυάσει µε άλλα ποσο-

τικά δεδοµένα σχετικά µε του̋ πόρου̋ 

που ασχολούνται µε µια εφαρµογή και 

να δώσει ακριβεί̋ πληροφορίε̋ για το 

κόστο̋ και εν τέλει την αξία που έχει 

κάθε εφαρµογή για την εταιρεία. 

Ο δρόµο̋ προ̋ τι̋ ασφαλεί̋ 

αποφάσει̋

Ολα τα παραπάνω δεν είναι παρά µια 

αναλυτική και απόλυτα διαυγή̋ χαρτο-

γράφηση του τοπίου των εφαρµογών, 

τη̋ αξία̋ του̋ για την εταιρεία και του 

κόστου̋ που συµπαρασύρουν. 

Αυτά είναι ακριβώ̋ και τα στοιχεία 

που χρειάζεται ο κάθε CIO προκειµέ-

νου να λάβει εµπεριστατωµένε̋ απο-

φάσει̋ για το µέλλον των mainframe 

εφαρµογών του. Οι αποφάσει̋ αυτέ̋ 

θα επηρεάσουν τόσο τον τρόπο που το 

ΙΤ λειτουργεί εσωτερικά όσο και την 

ικανότητα τη̋ εταιρεία̋ να καινοτοµεί 

στον επιχειρηµατικό τοµέα. Για παρά-

δειγµα, η CSC Financial Group κατά-

φερε να περιορίσει το κόστο̋ ανάπτυ-

ξη̋ και συντήρηση̋ των mainframe 

εφαρµογών κατά 40% αντικαθιστώ-

ντα̋ τον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυ-

ξη̋ στο mainframe µε σύγχρονη τε-

χνολογία ανάπτυξη̋ εφαρµογών. Το 

γεγονό̋ αυτό τη̋ έδωσε τη δυνατότη-

τα να αναβαθµίσει τη λειτουργικότητα 

των εφαρµογών τη̋ και να ανταποκρί-

νεται γρηγορότερα στι̋ ανάγκε̋ των 

πελατών τη̋. 

Το εργαλείο ανάπτυξη̋ που χρησι-

µοποιήθηκε είναι το Mainframe Ex-

press τη̋ Micro Focus, ένα περιβάλ-

λον πλήρου̋ εξοµοίωση̋ mainframe 

συστηµάτων για τον προγραµµατιστή, 

το οποίο δουλεύει ανεξάρτητα από το 

mainframe σε περιβάλλον Windows.

Η χρήση του Mainframe Express προ-

σφέρει ασύγκριτα µεγαλύτερη παρα-

γωγικότητα και ευκολία χρήση̋, µε 

συνέπεια να µειώνει δραµατικά του̋ 

χρόνου̋ για τι̋ καθηµερινέ̋ εργασί-

ε̋, ενώ ταυτόχρονα δίνει άµεση λύ-

ση στο πρόβληµα εξειδικευµένου στα 

mainframe προσωπικού, αφού η ανά-

πτυξη γίνεται σε φιλικό προ̋ του̋ νέ-

ου̋ προγραµµατιστέ̋ περιβάλλον.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι το busi-

ness δεν ενδιαφέρεται για τι̋ πλατ-

φόρµε̋ στι̋ οποίε̋ λειτουργούν οι 

εφαρµογέ̋. Παρόλα αυτά, όταν υπάρ-

χει κάποιο συγκεκριµένο όφελο̋, το 

ΙΤ µπορεί να επιλέξει τη µεταφορά των 

εφαρµογών από ένα mainframe σε 

ένα ανοικτό σύστηµα. Το όφελο̋ αυτό 

είναι τόσο οικονοµικό, µια̋ και οι ανοι-

κτέ̋ πλατφόρµε̋ είναι σηµαντικά φτη-

νότερε̋ από τα mainframes, όσο και 

πρακτικό. Για παράδειγµα, η Scandi-

navian Airlines πέτυχε τόσο µείωση 

του κόστου̋ στο ΙΤ όσο και τη δυνατό-

τητα να εξυπηρετήσει καλύτερα του̋ 

πελάτε̋ τη̋ µεταφέροντα̋ τι̋ εφαρµο-

γέ̋ τη̋ από το Mainframe σε πλατφόρ-

µα Windows.  H µεταφορά (migration) 

αυτή έγινε µε το Server for Mainframe 

Migration τη̋ Micro Focus, ένα ολο-

κληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξη̋ 

και εκτέλεση̋ Mainframe εφαρµο-

γών σε πλατφόρµε̋ Windows, Unix 

και Linux. Η τεχνολογία τη̋ Micro Fo-

cus επιτρέπει τη µεταφορά των main-

frame εφαρµογών σε ανοικτά συστή-

µατα χωρί̋ την ανάγκη για αλλαγέ̋ 

στον κώδικά του̋. Το γεγονό̋ αυτό ση-

µαίνει κατά κύριο λόγο ελαχιστοποίη-

ση του ρίσκου σε µια τέτοια µετάπτω-

ση, που αποτελεί και το σηµαντικότερο 

κριτήριο στα πλαίσια µια̋ απόφαση̋ 

για αλλαγή τη̋ πλατφόρµα̋ του main-

frame. Από την άλλη, εταιρείε̋ όπω̋ 

η Tesco έχουν επιλέξει να αξιοποιούν 

τι̋ εφαρµογέ̋ του̋ ταυτόχρονα τόσο 

σε mainframe όσο και σε ανοικτά συ-

στήµατα. Η τεχνολογία τη̋ Micro Fo-

cus έχει επιτρέψει στην Tesco να ανα-

πτύσσει µια έκδοση τη̋ εφαρµογή̋, η 

οποία στο Ηνωµένο Βασίλειο εκτελεί-

ται σε περιβάλλον mainframe. Παράλ-

ληλα, σε κάθε νέα χώρα όπου ξεκινά 

να δραστηριοποιείται (όπω̋ πρόσφα-

τα στι̋ Ηνωµένε̋ Πολιτείε̋ και τη γει-

τονική µα̋ Τουρκία), η ίδια εφαρµογή 

εγκαθίσταται σε ανοικτά Unix συστή-

µατα. Τα οφέλη από τη συντήρηση τη̋ 

ίδια̋ εφαρµογή̋ τόσο για το κεντρικό 

όσο και για τα ανοικτά συστήµατα είναι 

προφανή, τόσο από πλευρά̋ λειτουρ-

γικότητα̋ όσο και διατήρηση̋ του κό-

στου̋ σε χαµηλά επίπεδα.

Μείωση κόστου̋…  

ταυτόχρονη ανάπτυξη

Κάθε µια από τι̋ παραπάνω εταιρείε̋ 

επέλεξε ένα διαφορετικό δρόµο προ-

κειµένου να αξιοποιήσει τι̋ υπάρχου-

σε̋ επενδύσει̋ τη̋ στα mainframe 

συστήµατα. Κριτήριο για την ορθή λή-

ψη αποφάσεων σε κάθε περίπτωση 

υπήρξε όχι µια επαναστατική προσέγ-

γιση «εν λευκώ» αντικατάσταση̋ των 

mainframe συστηµάτων, αλλά η ορ-

θολογική αξιοποίησή του̋ µε τρόπο 

που να προσφέρει πραγµατικό πλεο-

νέκτηµα στην επιχείρηση. 

Τόσο η εµπειρία που έχει πλέον συσ-

σωρευτεί όσο και η τεχνολογία είναι 

πια διαθέσιµε̋ για να βοηθήσουν και 

να στηρίξουν οποιαδήποτε απόφαση 

και να ενδυναµώσουν τι̋ επιχειρήσει̋ 

στα επόµενα χρόνια. 

Τα στελέχη και οι σύµβουλοι τη̋ SYN-

TAX ασχολούνται από το 1983 µε τον 

εκσυγχρονισµό των Legacy Main-

frame εφαρµογών και η αποδεδειγµέ-

νη εµπειρία µα̋ µπορεί να σα̋ βοηθή-

σει να λάβετε τη σωστή  απόφαση για 

το µέλλον των στρατηγικών εταιρικών 

σα̋ εφαρµογών, την απόφαση που θα 

ταιριάζει απόλυτα µε το επιχειρησιακό 

σα̋ συµφέρον. 

Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ ή για 

ένα base-line assessment   

επικοινωνήστε µαζί µα̋ στο  

apptech@syntax.gr  

ή στο 210- 6543100.


