Technology radar 2022

Belangrijkste aandachtsgebieden

Software teams lopen tegen veel uitdagingen aan.
Hierbij is het belangrijk dat voor de lange termijn
continuïteit geleverd wordt. Wij geloven in het delen
van kennis en ondersteunen je om je (softwareontwikkel) doelstellingen te realiseren.

•
•
•
•

Migratie van .NET Framework 4.8 naar .NET 6
Threat modeling
Dev(Sec)Ops
Modulair / Api driven software

Bergler Software Solutions is gespecialiseerd in de Microsoft Stack
brengt kennis en expertise- biedt ontwikkelcapaciteit – bouwt softwareapplicaties

Legenda
De radar is opgedeeld in 4 verschillende kwadranten.
Dit zijn:

•

Techniques

•

Platforms

•

Tools
Gereedschap om het ontwikkelproces te

Methodes en technieken die van belang zijn voor
verbeteringen tijdens een
softwareontwikkelingstraject.

Voor het compileren en/of hosten van software
projecten.

verbeteren. Denk dan aan het inzichtelijker maken
van code of processen binnen de code.

•

Languages & Frameworks
Ontwikkeltalen en frameworks om software te
realiseren.

Categorieën
•

Adopt

•

Get Familiar

•

Investigate

•

Warning

Dit zijn topics waar de inzet direct wordt
aanbevolen.

Dit zijn topics waarvan we adviseren om naast
onderzoek, ze ook actief op te nemen in proof of
concepts en te beoordelen of en op welke manier
ze bij kunnen dragen aan de organisatie.

Dit zijn topics die organisaties in ieder geval
zouden moeten onderzoeken. Het zijn waardevolle
tools, die productierijp zijn maar mogelijk niet
voor elke organisatie dezelfde waarde toevoegen.
Een goede impact analyse is aan te raden.

Dit zijn zaken die nog niet productierijp zijn, of
schaduwkanten hebben die goed afgewogen
moeten worden.

Over de technology radar
De radar is opgesteld vanuit ons Competence Center
als onderdeel van onze missie om kennis te delen.
Ons Competence Center organiseert kennissessies
en schijft artikelen van en voor developers. We willen
daarmee een platform zijn voor elke developer om iets
van zijn kennis en ervaring te delen met anderen.
https://www.bergler.nl/blog/
https://www.bergler.nl/connect/
https://www.bergler.nl/events/

ADOPT
1. Threat modeling

3. SOLID

6. Domain Driven Design

Zie onze blog post of video over dit

Waarschijnlijk een open deur, maar een

Zie onze blog post over dit onderwerp.

onderwerp. Threat modeling is een proces

essentiële manier van programmeren om

Domain Driven Design helpt om software op

waarbij je, door middel van workshops,

onderhoudbare software te maken.

te splitsen in logische, op zichzelf staande

potentiële risico’s of ontbrekende

veiligheidsmaatregelen in kaart brengt. De

4. Shift left

modules. Dit verhoogt de schaal- en

onderhoudbaarheid van een applicatie.

kracht van threat modeling is dat het een
iteratieve manier van werken is. Het helpt om

Zie onze blog post over TDD. Shift left is een

je organisatie bewuster te maken van

benadering om testen zo vroeg mogelijk in

beveiligingsrisico’s en maatregelen te nemen.

een ontwikkelcyclus uit te voeren.

2. Future Proof Software development

5. Clean code
Zie onze blog post over dit onderwerp. Ook

Zie onze video over dit onderwerp. De

slechte code kan functioneren, maar de prijs

ontwikkelingen binnen software land gaan snel. De

om slechte code in de lucht te houden kan

long term support van veel platformen is kort. Des

organisaties verlammen. Clean code richt zich

te meer reden om strategisch over software-

op principes en patronen die helpen code

vernieuwing na te denken.

leesbaar en eenvoudig te houden.

7. Infrastructure as code
In lijn met de trend om vaker applicaties te
releasen (zelfs dagelijks), is het essentieel om
alle stappen in het ontwikkel- en
uitleverproces te automatiseren.
Infrastructure as code maakt dit mogelijk.
Schrijf in op ons geplande event op 27
september 2022.

GET FAMILIAR
8. EventStorming

10. Cloud agnostic

Zie onze video over dit onderwerp.

Kennis hebben van cloud agnostic

EventStorming is een workshop vorm om samen

ontwikkeling voorkomt dat je software te vast

met een team tot inzicht te komen welke

gekoppeld zit aan één cloud leverancier.

processen software moet ondersteunen. De
techniek helpt bij het opstellen van de juiste
domein modellen voor een Domain Driven
architectuur.

9. Cloud native
Zie onze video over dit onderwerp. Cloud

native ontwikkeling helpt om software
zodanig op te bouwen dat deze optimaal
gebruik maakt van de mogelijkheden die de
cloud biedt.

11. Dev(Sec)Ops
Zie onze webinar over dit onderwerp. Om
vaker te kunnen releasen moeten operations
en development uitgelijnd zijn. In DevOps
komen deze twee expertises bij elkaar in één
team. De toevoeging van sec(urity) maakt dat
de ontwikkeling ook vanuit de bril van
security bekeken is.

INVESTIGATE
12. NoSQL

13. Evidence based management

We zien NoSQL als een waardevolle

Als aanvulling op Scrum promoot Scrum.org

aanvulling van de gereedschapskist van een

het evidence based management framework.

ontwikkelteam. Zonder deze kennis grijpt een

Dit raamwerk helpt organisaties om de

team al snel naar de relationele database

waarde, die ze realiseren met software

voor elk scenario. Door te weten wat NoSQL

ontwikkeling, meetbaar te maken. Schrijf in

is en in welke scenario’s dit beter past, maak

op ons geplande event op 10 mei 2022.

je de best passende oplossing.

ADOPT
14. Azure DevOps
Zie onze blog post of video over dit
onderwerp. Azure DevOps is voor de meeste
.NET teams het de facto standaard platform
voor samenwerking, CI/CD en veel meer. Het

is een zeer complete omgeving om samen
software te ontwikkelen.

15. Infrastructure as code
Al eerder benoemd in het kader van technieken om
te omarmen. Kijk voor de praktische invulling naar

oplossingen als Bicep of ARM templates voor
Azure. Voor agnostische toepassingen zijn
Terraform of Pulumi geschikte kandidaten. Schrijf
in op ons geplande event op 27 september 2022.

GET FAMILIAR
16. Kubernetes

17. Docker

18. AKS

Zie onze video over dit onderwerp. Kubernetes

Zie onze video over dit onderwerp. Met

Zie onze video over dit onderwerp. AKS is de

is inmiddels verworden tot de

Docker kun je op slimme manier je applicaties

Azure native manier om een Kubernetes

standaardoplossingen voor container

in containers hosten. Deze manier van

cluster op te zetten. Het combineert de kracht

orchestratie. Om Docker containers te hosten is

werken geeft een cloud onafhankelijke

van de Azure Cloud met Kubernetes voor het

dit hét platform om mee te werken.

oplossing om je applicatie te hosten. Ideaal in

hosten van je containers.

combinatie met Kubernetes.

INVESTIGATE
19. Azure Functions

21. Progressive Webapps

22. Low code solutions

Azure Functions is de serverless oplossing

Zie onze blog post of video over dit

Hoewel de meeste ontwikkelaars liever niet in

van Microsoft. Met deze manier van werken,

onderwerp. Met een progressive webapp is

low code platformen werken, is het te

kun je losse functies hosten binnen Azure. Dit

het mogelijk om een website (single page) als

verwachten dat dit soort platformen voor

is een goede strategie om schaalbaarheid te

applicatie te installeren en te draaien op

bepaalde scenario’s terrein winnen. Binnen

verbeteren.

zowel desktop als mobiele apparaten.

Azure is het goed om het Power Automate

20. IoT
Het Internet of Things wordt een onderwerp
waar iedere ontwikkelaar een basiskennis van
moet hebben. Steeds meer platformen
communiceren met, of maken gebruik van,
IoT devices.

platform in de gaten te houden.

ADOPT
23. Git

25. Automated integrity checks

Zie deze video of deze video over dit onderwerp.

Door tools als Whitesource Bolt, SonarQube,

Git is inmiddels het standaard version control

Nexus of Synopsys black duck te gebruiken

systeem voor code. Of er nu gebruik gemaakt

als onderdeel van je continuous integration

wordt van Azure DevOps, GitHub of bitbucket,

pipeline kun je security-, kwaliteit- en

de onderliggende manier van werken is met

licentieproblemen in een vroeg stadium

behulp van Git.

ontdekken en oplossen.

24. OpenID Connect

26. Automated UI tests

Zie onze video over dit onderwerp. OpenID

Snelle deployments vragen ook om een korte

Connect is een relatief eenvoudige manier om

testcyclus. Frameworks als PlayWright,

een identity provider op te zetten of te

FitNesse of Cypress helpen je om je applicatie

koppelen.

via de UI geautomatiseerd te valideren.

GET FAMILIAR
27. Dependabot

29. SignalR

Met dependabot worden gebruikte packages

Hoewel SignalR niet nieuw is, zie je met de

automatisch geupdate als er (security) fixes

opkomst van Blazor dat de techniek breder

uitkomen. De tool genereert een pull request

wordt ingezet door Microsoft. Goed om als

als er een nieuwe versie van een package

team een kennis te hebben van deze

uitgekomen is.

technologie.

28. Helm
Wat NuGet is voor de .NET developer, is Helm
voor Kubernetes. Helm maakt het veel

eenvoudiger om container images te
beheren.

INVESTIGATE
30. Cosmos DB

31. AKKA.net

32. DAPR

Cosmos DB is de NoSQL implementatie van

Met AKKA.net kun je een distributed (micro)

DAPR heeft veel functionaliteiten in zijn actor

Microsoft voor Azure. Met Cosmos is het

service applicatie m.b.v. actors opzetten. Het

based runtime om concurrency, state,

mogelijk om wereldwijd gerepliceerde data

framework lost concurrency problemen op

lifecycle management, actor (de)activation en

eenvoudig beschikbaar te maken in

die je in een reguliere applicatie met locks zou

nog veel meer mogelijk te maken. DAPR

verschillende interfaces waaronder Graph.

oplossen.

maakt ontwikkeling van gedegen micro
service applicaties een stuk eenvoudiger.

ADOPT
33. C# 10

35. xUnit

C# 10 is de laatste versie van de C# taal.

xUnit is een open source (unit) test tool voor

Standaard komt deze beschikbaar vanaf .NET 6

.NET. xUnit integreert met Xamarin,

hoewel gedeeltelijke ondersteuning in eerdere

ReSharper, CodeRush en Testdriven.NET.

versies mogelijk is. Schrijf in op ons geplande

Werkt eenvoudig en effectief met Visual

event van 29 maart 2022.

Studio.

34. NET 6

36. Specflow

Zie onze blog post over dit onderwerp. Met

Met Specflow kun je behavior driven testen

.NET 6 komt de eerste longterm support

maken. Door feature files te verbinden met

versie uit nadat Microsoft gekozen heeft om

code, kun je leesbare automatische testen

verder te gaan op de ontwikkellijn van .NET

opzetten.

Core. Schrijf in op ons geplande event van 29
maart 2022.

GET FAMILIAR
37. TypeScript development

39. Python

41. Blazor

In de laatste TechRadar hebben we Vue, React

Zie onze blog post over dit onderwerp. Met

Zie onze video over dit onderwerp. Blazor is

en Angular los benoemd. In deze editie kiezen

het toenemend belang van data neemt de

de .NET oplossing om single page web

we ervoor om deze technieken samen te

populariteit van Python toe. Voor AI / ML

applications te schrijven in C#. De techniek is

voegen onder de noemer “typescript”

scenario’s is Python de standaard

gebasseerd op de standaard webassembly en

development. React lijkt de meeste tractie te

ontwikkeltaal.

wordt in alle browsers ondersteund.

40. gRPC

Met de aankondiging dat Blazor ook

hebben voor nieuwe producten. Angular
heeft een stabiele community en past goed
bij de manier van werken van veel .NET

ondersteund gaat worden in .NET MAUI voor

teams. Vue is ideaal om snel te integreren in

Zie onze video en blog over dit onderwerp.

cross-platform ontwikkeling, is deze techniek

bestaande applicaties.

Nu Microsoft geen nieuwe versie van WCF zal

een serieuze optie om in de gaten te houden

maken, wordt gRPC voor machine to machine

voor het opzetten van applicaties die zowel

communicatie de standaard manier van

native als web kunnen draaien.

38. GraphQL
Met GraphQL is een query taal beschikbaar voor
clients om gestructureerd data bij een server op te
halen.

werken in .NET.

INVESTIGATE
42. React Native
Voor teams die al met React werken voor het
schrijven van single page web applicaties, is
React Native een laagdrempelige manier om
native apps te bouwen voor mobiele

apparaten.

43. NET MAUI
NET MAUI is Microsofts nieuwe platform om cross
platform en device oplossingen te bouwen. Deze

technologie zal op termijn een veelheid van huidige
technologieën vervangen. Schrijf in op ons
geplande event van 6 december 2022.

WARNING
44. NET Framework 4.8
Zie ook onze video over dit onderwerp. Met de komst
van .NET 6 is de eerste long term support versie na

.NET Core 3.1 uitgekomen. Het is inmiddels duidelijk
dat er geen nieuwe versies meer van .NET Framework
uitkomen en dat organisaties stappen moeten maken
om te migreren.
Support voor .NET Framework 4.8 blijft zolang het

draait op een ondersteunde versie van Windows. Dat
brengt de end-of-life op dit moment rond 2029, maar
garanties geeft Microsoft niet.

Auteurs

Wil je verder praten?
Software teams lopen in de praktijk tegen veel
uitdagingen aan. Hierbij is het belangrijk dat voor de lange
termijn continuïteit geleverd wordt. Ons doel is om je van

dienst te zijn met gerichte kennis en ondersteuning, en je
daarmee te helpen je (software-ontwikkel-) roadmap te
realiseren.

