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Senior Java-developer Rijks ICT Gilde
De Rijksoverheid beschikt over een enorm Java-landschap. 

Als senior Java-developer bij het Rijks ICT Gilde werk je dan 

ook aan uitdagende en veelzijdige opdrachten. Je helpt minis-

teries en uitvoeringsorganisaties succesvol te zijn in het con-

tinu ontwikkelen en verbeteren van technische oplossingen. 

Zo help je de Rijksoverheid om met lef en ondernemerschap 

slagvaardig te opereren.

Java Developer
Wij vinden plezier in het werk en ruimte voor persoonlijk ont-

wikkeling erg belangrijk. Als developer bij CodeSquad bepaal je 

daarom zelf welke opdracht het beste bij je past. Jij weet tenslotte 

als geen ander waar je passie ligt. Ook krijg je alle ruimte voor je 

persoonlijke ontwikkeling met een stevig persoonlijk opleidings-

budget. Dit budget kun je geheel naar eigen inzicht gebruiken 

voor conferentiebezoek, trainingen, boeken, etc. Kortom, veel 

invloed en veel vrijheid!

Fullstack Guru
Create an impact within the Distribution department, you re-

ally can make that difference what you’re looking for. With you, 
we develop and manage all the online channels of Rabobank. 
Example of our success is Rabobank Banking App (Rabobank-

ieren), Rabobank.nl website, Onboarding for online secure 
clients and Digital Identifi cation. As a software engineer, you 

contribute to the digital transformation of the bank and will be 
the driving force behind developments, such as Open Banking. 
All development is done using the latest cutting edge technol-

ogy with the use of Cloud technology and Microservices.

Full Stack Developer Mobile & Internet

Within ABN AMRO we are working in Grids. In the grid Mobile 

& Internet we are looking for you! Mobile & Internet is a part of 

Customer & Digital Experience. We are building each day new 

digital customer journeys through web and app. Many custom-

ers are using our website and services on a daily basis.

Customer & Digital Experience. We are building each day new 

digital customer journeys through web and app. Many custom-

Java Competence Lead
Als senior Java developer droom je Java en hoop dat je collega’s 
dat ook gaan doen. Daarom bezoek je congressen, meet-ups en 
conferenties en kick je op het delen van je kennis. Je schroomt 

dan ook niet om presentaties en Masterclasses te geven. Kortom, 
jij bent het boegbeeld van en voor onze Java groep binnen Pro-

fi t4Cloud. Als we aan Java denken, dan denken we automatisch 
aan jou. Jij bent onze Java Competence Lead. Werken bij een 

inspirerende en no-nonsense organisatie? Op zoek naar goede 
collega’s? Dan is Profi t4Cloud jouw ‘place to be’.

Java Engineer
Are you someone who takes ownership and who can give other 

engineers a lot of energy? Come help us re-imagine our solu-

tions to provide a world-class mobile and web app

Senior Java-developer Rijks ICT Gilde

Y O U R  N E X T  T E C H  J O B

Java Engineer

Java Developer

Java Competence Lead

Wij vinden plezier in het werk en ruimte voor persoonlijk ont-

wikkeling erg belangrijk. Als developer bij CodeSquad bepaal je 

daarom zelf welke opdracht het beste bij je past. Jij weet tenslotte 

als geen ander waar je passie ligt. Ook krijg je alle ruimte voor je 

persoonlijke ontwikkeling met een stevig persoonlijk opleidings-

Senior Java developer
OVSoftware blijft groeien en zoekt daarom senior Java develo-

pers voor onze vestigingen in Apeldoorn en Enschede. Ben jij die 
senior Java developer met passie voor techniek, mis jij uitdaging 

in je huidige functie of ben jij op zoek naar complexe projec-
ten met de nieuwste technieken zoals Augmented Reality en 

Machine Learning? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Senior Java developer
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De meesten van ons hebben deze maanden lekker veel vrije tijd. Dat 
betekent dat je flink de tijd hebt om te relaxen en je vaardigheden aan 
te scherpen. Dus pak je luie stoel erbij en duik in dit nummer van Java 
Magazine!

Het evenementenseizoen is voor ons alweer even voorbij. Benieuwd 
hoe TEQnation en J-Spring eraan toe gingen? Blader snel door naar 
pagina 23 en blik terug op deze evenementen die bomvol zaten met 
NLJUG’ers. Stiekem zijn wij weer volop bezig met J-Fall, het grootste 
Java evenement van Nederland. Save the date: 30-31 oktober in Pathé 
Ede. Wil je zelf het podium betreden? Schiet dan snel je paper in via 
nljugcfp.nl. Nog niet eerder gesproken op een conferentie, maar lijkt 
je het wel heel gaaf om dit een keer te doen? Daarvoor hebben we het 
spreaker mentoring programma. Stuur een mailtje naar speakers@
nljug.org voor meer informatie.

Deze editie staat weer vol met coole technieken, frameworks en tips 
om te blijven innoveren. Wat dacht je van Flutter? Dit is het nieuwe 
Open Source framework van Google dat werkt met de programmeer-
taal Dart. Met Flutter kun je tegelijk apps bouwen voor zowel Android 
als iOS. 

Wil je op vakantie met je Tesla, maar weet je niet of je batterij het gaat 
volhouden? Ga aan de slag met vue.js! Met de tutorial van Peter Eijger-
mans kan je de battery range van je Tesla berekenen onder verschil-
lende omstandigheden en weet je precies hoe ver je kunt komen. 

Een greep uit de rest van de artikelen: veilig omgaan met wachtwoor-
den voor developers, gebruik InfluxDB voor time-based dataopslag, je 
eigen Spring boot starter schrijven en Istio met Kubernetes voor het 
verbinden, beveiligen, besturen en waarnemen van microservices.

Afgelopen maanden hebben we weer hele goede artikelen binnen 
gekregen vanuit de community zelf. Wil je ook schrijven over  een 
onderwerp waar je veel van weet of over een techniek waarvan je denkt 
dat je mede-Javanen het goed kunnen gebruiken? Stuur mij dan een 
mailtje. De redactiecommissie en ik helpen je graag verder met het 
perfecte artikel.

Veel leesplezier en een hele fijne zomervakantie!

 Stijn van de Blankevoort
 Content-/Communitymanager NLJUG
 svdblankevoort@reshift.nl
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SCHRIJVEN VOOR JAVA MAGAZINE?
Ben je een enthousiast lid van NLJUG en zou je graag  willen bijdragen aan Java Magazine? Of ben je 
werkzaam in de IT en zou je vanuit je functie graag je kennis willen delen met de NLJUG-community? 
Dat kan! Neem contact op met de redactie, leg uit op welk gebied je expertise ligt en over welk  
onderwerp je graag zou willen schrijven. Direct artikelen inleveren mag ook. Mail naar info@nljug.org 
en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wachtwoorden 2.0 
Bijna elke applicatie die we tegenwoordig 

maken, vereist authenticatie en 

autorisatie. Ondanks frameworks, zoals Spring 

Security, moet je als developer zelf aan de slag om 

functionaliteit te bouwen. Denk aan accounts aanmaken, 

wachtwoord herstel, profielpagina, etc. Daarnaast moet je ook 

nog nadenken over onderliggende technische zaken, zoals wachtwoord opslag, 

beveiligingsmaatregelen, etc. Dit artikel helpt je om hierbij meer inzicht te krijgen 

in de veiligheidsaspecten.

36

Bouw zelf een Tesla Battery Range Calculator 
Deze tutorial gaat helemaal in op het nieuwe autorijden. Dat 

elektrisch rijden de toekomst  heeft, is onderhand wel duidelijk. 

Maar hoe ver kun je nou eigenlijk rijden op een volle accu? En welke invloed heeft 

bijvoorbeeld de snelheid, buitentemperatuur en de grootte van de velgen op het 

bereik? In deze tutorial gaan we aan de slag met Vue.js: een gemakkelijk te begrijpen 

JavaScript framework. We gaan een dashboard maken, waarmee berekend kan 

worden hoeveel range de Tesla heeft onder verschillende omstandigheden.

Maak je eigen Spring boot starters
Wanneer je Spring boot veel gebruikt, dan zal je vaak voor meerdere 

Spring boot applicaties dezelfde omgevingsafhankelijke code 

schrijven. Veelal schrijf je dan ook standaard Java libraries om deze code te 

delen als dit de moeite waard is. Helaas is altijd nog boilerplate code nodig om 

het binnen een service te gebruiken. Zou het niet fijn zijn als je een Spring boot 

starter in je dependencies kan opnemen die net zo werkt als de ‘spring-boot-

starter-web’? Waarbij belangrijke parameters via propertjes kunnen worden 

veranderd en zelfs auto-completion in de IDE werkt? In dit artikel schrijven we 

een eigen starter.

11

40
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Flutter
Op 4 december 2018 heeft Google de eerste stabiele release aangekondigd van het open 
source framework Flutter voor de programmeertaal Dart. Met Flutter is het op dit moment 
mogelijk om apps te bouwen voor zowel Android als iOS. In dit artikel leg ik uit hoe Flutter 
werkt en wat precies de plannen van Google met Flutter zijn.

Rogier van Apel-
doorn is een Code-

Smith bij Ordina 
JTech en heeft een 
passie voor mobile 
app development.

The new kid on the block of cross platform development

Hoe start je met Flutter
De installatie van Flutter is relatief simpel. 
Je gaat naar de website https://flutter.dev 
en volgt de installatiehandleiding. Flutter 
kan op Windows, macOS en Linux worden 
geïnstalleerd. De Flutter en Dart plugins zijn 
beschikbaar voor de gangbare IDE’s, zoals 
Android Studio, IntelliJ en Visual Studio Code. 
Het installeren en het beginnen met Flutter 
is gemakkelijk. Het leren van Dart is ook niet 
heel moeilijk. Als ontwikkelaar kan je daarom 
al snel uit de voeten met Dart.

Framework
Een app in Flutter bestaat uit widgets. Door 
widgets samen te stellen, kan je weer nieuwe 
widgets creëren, hierdoor ontstaat een widget 
tree. Het renderen van een app op het scherm 
gaat met maximaal 120 fps. Dat betekent 
dat de app supersmooth aanvoelt. Maar hoe 
doen ze dat? Het renderen van de app op het 
scherm gebeurt in Flutter met drie verschil-
lende trees. Eén voor de widgets, één voor de 
elementen en één voor de render objecten.

De render tree zorgt voor de lay-out en tekent 
de app op het scherm. Dit zijn dure operaties 
die veel tijd kosten. Het is daarom handig om 
dit zo min mogelijk te doen en zoveel moge-
lijk hetgeen op het scherm staat te recyclen 
en te cachen. Het recyclen en cachen van 
render objecten gebeurt in de Element tree. 

De eerste versie van Flutter, genaamd “Sky”, 
werkte alleen op Android en werd in 2015 op 
de Dart Developer summit gepresenteerd. 
Google is begonnen met het strippen van 
de Chrome Browser. Wat overbleef, was een 
render engine die ruim twintig keer zo snel 
was als de Chrome Browser. Met deze render 
engine wordt dus de app op het scherm ge-
rendert. Vervolgens is geëxperimenteerd met 
Javascript. Al snel bleek dat dit niet werkte 
en is gekozen voor de programmeertaal Dart. 
Dart is nu de taal waarmee een Flutter app 
kan worden gebouwd.

Dart is misschien wel de enige mainstream 
taal die zowel just-in-time als a-head-of-time 
compilatie ondersteunt. Door beide vormen 
van compilatie te ondersteunen, heb je de 
voordelen van beide werelden. Met just-in-
time compilatie zorgt Dart ervoor dat het 
ontwikkelen van een Flutter project heel snel 
kan verlopen. Dit komt doordat de wijzigingen 
die je maakt tijdens het ontwikkelen, direct 
zichtbaar zijn in je app. Als we een app uit-
brengen, dan zal een release met a-head-of-
time compilatie worden uitgebracht. Dit zorgt 
voor snelle opstarttijden en hoge performance 
van de app. De Flutter engine is hoofdzakelijk 
geschreven in C++. Dat maakt weer gebruik 
van Google’s Skia library dat voor de rendering 
zorgt op de verschillende platformen.
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The new kid on the block of cross platform development

FLUTTER

Dit is de ‘lijm’ tussen de immutable widgets 
en de mutable render objecten. De element 
tree is eigenlijk heel goed in het vergelijken 
van widget objecten en render objecten en 
past de bestaande render objecten zoveel 
mogelijk aan. 

Widgets
Een app in Flutter bouw je met widgets. In 
Flutter zijn twee type widgets, stateless 
widgets en stateful widgets. Een stateless 
widget is een immutable configuratie, een 
blauwdruk voor een element. Een stateless 
widget hoeft geen state bij te houden en 
heeft alleen te maken met de data die initieel 
in de widget tijdens constructie is meegege-
ven. Deze data zal ook niet meer wijzigen. 
Denk hierbij aan een tekst label of een icoon. 
Eigenlijk bepaalt de parent widget de state 
van de stateless widget. Stateful widgets zijn 
dynamisch en bevatten wel een state. 

Stateful widgets stellen ons in staat om de 
content te wijzigen. Dit kan gebeuren doordat 
de gebruiker ergens op drukt, als response op 
een asynchrone call of als er een state wijzi-
ging is in de app. Een Stateful widget extend 
de StatefulWidget class. Net als Stateless 
kan een Stateful widget ook constructiepara-
meters verwachten waarmee de initiële state 
wordt gezet. De StatefulWidget class bevat 
een functie createState welke we moeten 
overriden. In de functie createState moeten 
we een nieuwe state van de widget terug-
geven. De state die we teruggeven, moet een 
extensie zijn van de State class. Deze State 
class bevat een build functie die de uiteinde-
lijke widget teruggeeft. Door het wijzigen van 
de state in de setState functie informeren we 
Flutter dat een state change heeft plaatsge-
vonden. Flutter zal de build functie uitvoeren 
om zo een nieuwe widget te creëren. Om 
de theorie wat duidelijker te maken, staan 
hieronder twee voorbeelden van een stateless 
widget en een stateful widget. 

Gebruik van stateless widget
De eerste widget die ik gebruik, is de Raw-
MaterialButton. Naast een aantal parame-
ters, zoals kleur en shape, heeft bijna iedere 
widget de mogelijkheid tot het toevoegen van 
een andere widget in de vorm van een child. In 
dit geval voeg ik de Row widget toe, omdat ik 
graag een icoon en een tekst aan mijn button 
wil toevoegen. De Row widget neemt stan-
daard de volledig beschikbare ruimte in. Als ik 
verder niets configureer aan de Row widget, 
dan zou dit betekenen dat er een button 

over de volledige breedte van het scherm zou 
ontstaan. Dit kan voorkomen worden door 
MainAxisSize van de Row widget in te stellen. 
Het mooie aan een Row Widget is natuurlijk 
dat hierin meerdere children kunnen, zodat ik 
zowel een Icon widget als een Text widget kan 
toevoegen. Na het toevoegen van Icon widget 
en de Text widget staan de widgets tegen 
elkaar aan. Door tussen beide widgets een 
SizedBox widget te zetten, zorgt deze ervoor 
dat er 10 pixels ruimte is tussen het icoon en 
de tekst.

Met dit voorbeeld is duidelijk geworden hoe je 
een stateless widget kan maken en hoe je van 
meerdere widgets weer een nieuwe widget 
kan maken.

Gebruik van Stateful Widget
We willen ook de waarde van bijvoorbeeld 
een tekst binnen een app kunnen updaten 
of widgets kunnen vervangen door ander 
widgets. Dit doen we met behulp van stateful 
widgets. In onderstaand voorbeeld extend 
MyHomePage class van StatefulWidget. De 
class StatefulWidget bevat de createState 
methode die we moeten overriden. De functie 
createState geeft altijd een nieuwe state 
terug. In dit geval geven we de _MyHome-
PageState terug. De _MyHomePageState is 
weer een extensie van class State en bevat de 
build functie. De build functie geeft de widget 
terug. In het geval dat de state van de widget 
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in de setState functie wordt aangepast, zal 
Flutter opnieuw de build functie aanroepen 
om zo een nieuwe widget te krijgen met 
daarin de aangepaste waarde.

App development
Gelukkig is het niet nodig om alle widgets zelf 
te bouwen in Flutter. Sterker nog, doordat 
Flutter volledig gebruik maakt van de princi-
pes van Material Design is het heel eenvoudig 
een mooie en goedwerkende app te bouwen. 
Wil je echter een specifiek knopje, switch of 
tabel lay-out van iOS, dan zijn er de Cupertino 
widgets die alle elements pixel perfect van 
iOS bevatten. Veel widgets kunnen gevon-
den worden in de Material Design widgets 
en vormen vaak de basis van een app. De 
Material Design afdeling van Google gebruikt 
Flutter als speeltuin voor hun laatste ideeën. 
Hierdoor zijn de Material Design widgets erg 
uitgebreid. Met Material Design kan je een 
app bouwen die prettig aanvoelt voor beide 
platformen. Het betekent niet dat een app 

eruit gaat zien als een Google app. Het mooie 
aan Material Design is dat je volledige con-
trole hebt over hoe je app eruit komt te zien.

Er zijn veel verschillende type widgets. Zo is 
er bijvoorbeeld een GestureDetector widget.
Wrappen we een widget met de GestureDe-
tector, dan kan Tap, LongPress, Drag, enz. 
worden gedetecteerd.
 

Eén van mijn favoriete Widgets is de Hero 
widget. Met de Hero widget geef je de gebrui-
ker inzicht waar hij vandaan komt en waar 
hij naartoe navigeert. Stel, je hebt een lijst 
met een foto. Door de foto in een Hero widget 
met een ID te zetten en op de detailpagina 
dezelfde foto te plaatsen in een Hero widget 
met hetzelfde ID, zal Flutter het plaatje 
naar de nieuwe plaats animeren. Als je terug 
navigeert naar de lijst zal het plaatje van de 
detailpagina weer terug animeren in de lijst. 
Super cool!

Dit is één van de vele functionaliteiten die 
standaard in Flutter zit. Door gebruik te 
maken van de standaard widgets, kan al een 
mooie app gebouwd worden.

DE MATERIAL 
DESIGN 
AFDELING 
VAN GOOGLE 
GEBRUIKT 
FLUTTER ALS 
SPEELTUIN 
VOOR HUN 
LAATSTE 
IDEEËN
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Stateful hot reload
Met Flutter kan je echt heel snel ontwikke-
len. Flutter is in staat code wijzigingen “on 
the fly” door te voeren in de app zonder de 
app opnieuw te bouwen of op te starten en 
zonder dat de app zijn state verliest. Tijdens 
het coderen van de app zie je het effect van 
de wijzigingen direct. Sla je je wijzigingen op, 
dan worden je wijzigingen direct naar de si-
mulator gepushed. Dus je ziet je app letterlijk 
ontstaan op de simulator tijdens het coderen 
van je app. Code aanpassingen, zoals het wij-
zigen van de logica van de app, zijn ook direct 
zichtbaar. Het allermooiste is wel dat de state 
van de app behouden blijft. Na het opslaan 
van een wijziging zal je niet een loginproces 
door moeten of een winkelmandje moeten 
vullen om zo de testcase te creëren, waarin 
de bug zich voordeed om te zien of deze met 
de code wijziging is opgelost. De state van de 
app blijft behouden. 

Flutter inspector
Het debuggen van een app is altijd een be-
langrijk onderdeel van het ontwikkelproces. 
Flutter biedt hier ook goede ondersteuning 
voor, in de vorm van een prima debugger en 
de Flutter inspector. Met de Flutter inspec-
tor kan je de volledige opbouw van je app 
analyseren.

Packages
Voor het verkrijgen van toegang tot bijvoor-
beeld de camera, kan je gebruik maken van 
packages. Packages vind je op https://pub.
dev/flutter en kunnen eenvoudig worden 
toegevoegd aan een app door de dependency 
toe te voegen aan de pubspec.yaml file. Veel 
packages zijn gemaakt door het Flutter team. 
Deze packages zijn van hoge kwaliteit en 
bevatten goede documentatie. Mocht het zijn 
dat je een functionaliteit niet kan vinden in 
één van de packages, dan kan je zelf packages 
schrijven. Houd er wel rekening mee dat zodra 

je een package schrijft en je wilt deze voor 
beide platformen publiceren, je een package 
moet schrijven die beide platformen moet 
ondersteunen.

Flutter for the web
Tijdens de Google IO 2019 is het preview 
project “Flutter for the Web”, voorheen werd 
dit “Hummingbird” genoemd, gepresenteerd. 
Met “Flutter for the Web” kan een Flutter 
app niet alleen naar iOS en Android worden 
gecompileerd, maar ook naar het web. Hier 
stopt het niet met Flutter. Het plan van 
Google is om Flutter apps overal te laten 
draaien o.a. Windows, macOS, Apple TV, An-
droid TV noem maar op. Dus echt “build once, 
run anywhere”.

Flare
Tijdens de introductie van Flutter 
werd ook het Flare framework 
geïntroduceerd. Met Flare kun-
nen we, met behulp van de Flare 
webtool, een 2D Animated Vector 
Graphics maken. Met Flare kunnen 
we animaties maken, die we in ons 
Flutter project eenvoudig kunnen 
integreren. Het leuke aan Flare is 
dat dit volledig open source is. Ook 
de content die gemaakt wordt, is 
standaard open source. Het voor-
deel hiervan is dat veel animaties 
gratis beschikbaar zijn en te gebruiken zijn in 
je app. Wil je animaties voor jezelf houden, 
dan moet een klein bedrag worden betaald.

In het bovenstaande voorbeeld volgt de beer 
de cursor. Indien het password correct is inge-
voerd en er op de “Sign In” button is gedrukt, 
dan zal de beer gaan lachen. Is het password 
incorrect, dan zal de beer met zijn hoofd 
“nee” schudden. Flare biedt dus de mogelijk-

FLUTTER

HET LEUKE AAN 
FLARE IS DAT 
DIT VOLLEDIG 
OPEN SOURCE 
IS. OOK DE  
CONTENT DIE 
GEMAAKT 
WORDT, IS 
STANDAARD 
OPEN SOURCE
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heid om meerdere states vast te leggen in 
hun animatie en vervolgens van state 1 naar 
state 2 te animeren. Of van state 1 naar state 
6 te animeren.  

CodeMagic
Naast Flare is ook de CI/CD tool CodeMagic 
geïntroduceerd. Met CodeMagic kan met en-
kele klikken een volledige build-straat worden 
ingericht. Zodra CodeMagic toegang krijgt tot 
het lezen van je repositories op GitHub, Bit-
bucket of GitLab zal CodeMagic op zoek gaan 
naar alle Flutter repositories waar je account 
toegang toe heeft. Na het vinden van de Flut-
ter repositories krijg je de mogelijkheid deze 
te configureren voor het analyseren, bouwen, 
testen en uiteindelijk publiceren van de app in 
AppStore en/of PlayStore. 

YouTube
Naast een goed gedocumenteerde website 
heeft Flutter ook een heel leuk YouTube 
kanaal. “The Boring Flutter Development 
Show” is zeker een aanrader. In deze reeks 
van video’s laat het Flutter team -met veel 
humor- zien hoe je een app bouwt in Flutter. 
Ook de reeks “Widget of the week” is zeker de 
moeite waard. Zo ontdek je welke widgets er 
zijn en waarvoor ze gebruikt worden.

De Toekomst
Android is gebouwd op de Linux kernel. 
Initieel is Android ontwikkeld voor digitale 
camera’s. De core van Android is eigenlijk niet 
gespecialiseerd in hetgeen we tegenwoordig 
allemaal van een telefoon verwachten. Dit is 
vaak de oorzaak dat hardware in Android te-
lefoons minder presteert dan eigenlijk wordt 
verwacht. Android heeft OEM software, kernel 
en drivers die zo zijn geconfigureerd dat het 
niet eenvoudig is om alleen een kernel update 
uit te voeren. Je bent hiervoor afhankelijk van 

je telefoonleverancier. Dit alles maakt het 
niet een geweldig OS. Sinds 2016 is Google al 
bezig met een nieuw OS genaamd Fuchsia OS.

Fuchsia OS is gespecialiseerd in het draaien 
op zoveel mogelijk verschillende devices. Van 
koelkast tot verkeerslicht en van speaker tot 
telefoon. Google probeert hiermee één OS voor 
alles te maken. Fuchsia OS heeft zijn security 

beter op orde dan Android. 
Fuchsia OS is zo gebouwd dat 
een update op een eenvou-
dige manier door Google kan 
worden gepushed naar het 
device zonder tussenkomst 
van OEM. Het is nog niet 
duidelijk of Fuchsia OS ooit 
Android zal gaan vervangen. 
Een native Fuchsia OS app 
wordt gebouwd in Flutter.

Conclusie
Is Flutter de toekomst van 
de mobile app development? 
Door de goede documentatie 

en de plugins die voor een groot deel ook wor-
den onderhouden door het Flutter team is dit 
zeker een framework waar we veel van zullen 
gaan horen. Niet alleen het gemak waarmee 
je een mooie interface kan bouwen, maar ook 
de tools die je tot je beschikking hebt voor het 
bouwen van een app, maakt Flutter tot een 
mooi framework. 

Standaard is veel beschikbaar in het frame-
work, waardoor je vaak zonder third party 
libraries een mooie app kan bouwen. Flutter 
is nog vrij nieuw, waardoor er weinig best 
practices zijn. Ook zijn er nog talloze bugs te 
vinden. Het is een levende community waar 
vragen gesteld kunnen worden en je ook 
snel antwoord krijgt. Mocht je een app willen 
bouwen, dan wil ik je zeker aanraden even 
te kijken naar de mogelijkheden van Flutter. 
Flutter is absoluut geen one-day-fly en is 
het overwegen waard als je de keus hebt een 
nieuwe app te bouwen, zelfs als dit maar voor 
één platform is. 

IS FLUTTER DE 
TOEKOMST VAN 
DE MOBILE APP 
DEVELOPMENT?
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Bouw zelf een Tesla 
Battery Range Calculator
Deze tutorial gaat helemaal in op het nieuwe autorijden. Dat elektrisch rijden de toekomst 
heeft, is onderhand wel duidelijk. Maar hoe ver kun je nou eigenlijk rijden op een volle accu? 
En welke invloed heeft bijvoorbeeld de snelheid, buitentemperatuur en de grootte van de 
velgen op het bereik? In deze tutorial gaan we aan de slag met Vue.js: een gemakkelijk te 
begrijpen JavaScript framework. We gaan een dashboard maken, waarmee berekend kan 
worden hoeveel range de Tesla heeft onder verschillende omstandigheden.

Peter Eijgermans is 
Full Stack Develo-
per en Codesmith 
bij Ordina JTech.7 
Hij deelt graag zijn 
kennis met anderen 
middels workshops 
en presentaties.

Het kan met Vue.js!

TESLA BATTERY RANGE

App.vue, middels: import App from ‘./App.
vue’
3. en het aanmaken van een ‘root Vue ins-
tance’: new Vue({….})

Listing 2

Als uitgangspunt voor de tutorial, clone je 
deze Github repository: https://github.com/
petereijgermans11/workshop-reactjs-vuejs/

cd workshop-reactjs-vuejs/vuejs-app

Lees de README.md voor de uit te voeren 
opdrachten. Afbeelding 1 is een voorbeeld van 
de applicatie, die we gaan bouwen. We gaan 
initieel uit van een buggy applicatie, die we 
moeten fixen en verder uitbouwen. Voordat 
we aan de slag gaan, leg ik eerst uit hoe deze 
applicatie is opgebouwd.

Requirements
Om te starten met deze tutorial installeer je 
het volgende:

   stable node version 8.9 of hoger (https://
nodejs.org/en/download/)

   yarn (https://yarnpkg.com)

Project structuur
Het project waaraan we werken (zie Listing 1) 
heeft dezelfde structuur als Afbeelding 1 en 
geeft de componenten weer waaruit deze ap-
plicatie bestaat. De main.js is de entry point 
van de applicatie. App.vue is de entry compo-
nent van de applicatie. De buitenste rand van 
Afbeelding 1 geeft de App component weer.

Project entry point
Een Vue applicatie wordt opgestart in main.
js (zie Listing 2). In deze main.js maak je eerst 
een nieuwe “root Vue instantie” aan. Dit gaat 
als volgt:
1. het importeren van Vue: import Vue from 
‘vue’
2. het importeren van een entry component Afbeelding 1

Listing 1

Listing 2
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4. vanuit deze ‘root Vue instantie render je 
de geïmporteerde App.vue component (entry 
component).

render: h => h (App)

5. tenslotte wordt deze root Vue instantie 
gemount. Dit is het punt waar de applicatie 
wordt opgestart. Hierbij wordt gerefereerd 
naar een HTML-element met als identificatie 
#app, die gedefinieerd is in de template in de 
App.vue component. 

App.vue component
Deze App.vue (zie Listing 3) is de entry com-
ponent van de applicatie en bestaat uit de 
volgende onderdelen:

script: dit is het JavaScript gedeelte van dit 
component. In bovenstaand voorbeeld geeft 
de name property de naam van de component 
aan (de naam is “app”). In de components pro-
perty worden de child componenten gedefini-
eerd, die dit component gebruikt. In dit geval 
is TeslaBattery een child component van de 
App.vue component. Om gebruik te maken 
van de TeslaBattery component moet deze 
eerst geïmporteerd worden (import Tesla-
Battery from ‘…’). In de data()-function kun 
je state variabelen definiëren en initialiseren, 
zoals het geïmporteerde logo en de greeting 
property. Voor het renderen van het logo en 
de greeting dienen deze in de template (zie 
Listing 3) gedefinieerd te worden. Dit gehele 
component moet je uiteindelijk exporteren 
(middels export default), zodat deze weer 
geïmporteerd kan worden in andere compo-
nenten en in main.js.
template: is verantwoordelijk voor het 
definiëren van de output, die de component 
genereert. Vue.js gebruikt een op HTML-ge-
baseerde template syntax. Data afkomstig uit 
de data()-function kan eenvoudig gerenderd 
worden door middel van databinding. De 
meest eenvoudige vorm van databinding
is tekst interpolatie met behulp van de 
Mustache syntax (dubbele accolades): 
{{greeting}}

BIJNA ALLE 
VUE-APPLICA-
TIES BESTAAN   
UIT EEN 
SAMEN-
STELLING 
VAN COMPO-
NENTEN

In bovenstaand voorbeeld wordt {{gree-
ting}}, vervangen door de waarde Hello 
Tesla !!! uit de betreffende data-function. 
Boven deze greeting wordt ook nog het logo 
gerenderd dankzij de img-tag. Om het logo 
toe te wijzen aan de img src-attribute, dient 
gebruik gemaakt te worden van attribute bin-
ding. Hiervoor kan je v-bind of  : gebruiken 
(<img :src= “logo”> of <img v-bind:src= 
“logo”>). Attribute binding wordt veelvuldig 
toegepast in deze applicatie.
En tenslotte wordt middels de <tesla-bat-
tery> - tag de TeslaBattery component geïn-
stantieerd en gerenderd. Voor deze tag (ook 
wel “custom element” genoemd) dien je de 
Kebab-case te gebruiken. Hoe dit component 
functioneert zal verderop behandeld worden.
style: in Vue gebruiken we een SCSS-file voor 
het stylen van de gehele applicatie. 

Breaking Down the UI
Bijna alle Vue-applicaties bestaan   uit een sa-
menstelling van componenten. Deze applica-
tie bestaat uit een entry App-component met 
de TeslaBattery als child component. En de 
TeslaBattery component bevat de volgende 
child componenten:
TeslaCar: voor het renderen van de TeslaCar
image met wielanimatie.
TeslaStats: voor het renderen van de 
maximum battery range per Tesla-model. 
Het gaat hier om de modellen: 60, 60D, 75, 
75D,90D en P100D.

Listing 2

Listing 3
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TeslaCounter: voor het handmatig regelen van 
de snelheid (speed) en de buitentemperatuur.
TeslaClimate: deze verandert de verwarming 
naar airco wanneer de buitentemperatuur 
meer dan 20 graden is.
TeslaWheels: voor het handmatig aanpassen 
van de wielmaat van 19 inch naar 20 inch en 
vice versa.
De gebruikersinterface wordt als volgt 
weergegeven door een componenten tree (zie 
Listing 4).

Uit Listing 4 blijkt dat de “Tesla Battery 
component” een Container component is. 
Hierbij zijn de onderliggende child compo-
nenten Presentation componenten. Dit is een 
handig patroon dat kan worden gebruikt bij 
het ontwikkelen van een Vue-applicatie. Door 
componenten in twee categorieën te verde-
len, zijn ze beter herbruikbaar.

Container componenten kenmerken zich door 
het volgende:

   ze kunnen zowel presentatie- als container 
componenten bevatten;

   ze zorgen voor het aanmaken en doorgeven 
van data aan child componenten middels 
“props”;

   ze voeren logica uit op basis van binnenge-
komen events;

   ze zijn verantwoordelijk voor het managen 
van de state en weten wanneer een compo-
nent opnieuw moet worden gerenderd;

   ze zijn vaak stateful, omdat ze de neiging 
hebben om als gegevensbronnen te dienen.

Presentation componenten kenmerken zich 
door het volgende:

   ze worden ook wel “dumb components” 
genoemd. De focus ligt op de gebruikersin-
terface. Vrijwel alle basis UI-componenten 
moeten als dumb components worden be-
schouwd. Voorbeelden hiervan zijn buttons, 
inputs, modals etcetera. In ons voorbeeld 
is de TeslaCar ook een dumb component, 
die zorgt voor het renderen van de TeslaCar 
image;

   ze ontvangen data via “props” en geven 
data terug aan parent componenten door 
middel van een event;

   ze zijn vaak stateless en hebben geen af-
hankelijkheid met de rest van de applicatie.

Deze aanpak heeft de volgende voordelen:
   herbruikbaarheid;
   dumb components zijn gemakkelijker te 
testen, omdat ze enkel “props” ontvangen, 
events emitten en een stukje UI retourneren;

   hogere leesbaarheid: hoe minder code je 
hebt en hoe beter het georganiseerd is, des 
te makkelijker is het te begrijpen en aan te 
passen;

   het biedt consistentie en voorkomt duplica-
tie van code.

TeslaBattery service
De gegevens die we gebruiken, zijn hard-co-
ded vastgelegd in tesla-battery.service.js.
Deze service heeft een methode getModel-
Data() voor het ophalen van de modeldata.
Bekijk de structuur van deze modeldata in 
Listing 5.

TESLA BATTERY RANGE

Listing 4

Listing 5

Op basis van de volgende parameters wordt 
de maximum battery range per Tesla-model 
bepaald: Tesla-model (60, 60D...), wheelsize 
(19/20 inch), climate (on/off), speed en tem-
parature (-10, 0 ...).

TeslaBattery component
Dit component is verantwoordelijk voor 
het definiëren, aanmaken en doorgeven 
van data aan child componenten middels 
“props”. Tevens is het verantwoordelijk voor 
het managen van de state van de applicatie. 
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Helemaal ingeklapt (zie Listing 6) zien we 
dat dit component bestaat uit onderstaande 
properties. 

De template van deze TeslaBattery compo-
nent heeft dezelfde structuur als Listing 4, 
namelijk (zie Listing 9). 

Doorgeven van data aan child 
componenten middels props
In Afbeelding 2 wordt stats data (afkomstig 
uit de stats()-functie, zie Listing 7) vanuit de 
TeslaBattery component aan de TeslaStats
component doorgegeven. 
Om data door te geven aan een child compo-
nent, dien je v-bind of : te gebruiken in de 
template van de TeslaBattery component 
(zie Listing 10).

<template>
   <form>
      ...
      <tesla-stats :stats=”stats” />
      ...
   </form>
</template>

Listing 10

Ontvangen van data in 
de TeslaStats Component
Dit component bevat een props property in 
de scripts-sectie, voor het ontvangen van de 
stats data. Deze stats is van het type Array
(zie Listing 11). In de template wordt door 
de “stats” geïtereerd, met behulp van een 
v-for directive van Vue.js. De :key geeft aan 
dat deze lijst in een bepaalde volgorde moet 
worden gerenderd.
In de filter property kun je een custom filter 
definiëren. In de template wordt een custom 
filter “lowercase” met een pipe | aangeroe-
pen voor de te renderen modelnamen. Er is 
ook een custom filter gedefinieerd voor het 
omzetten van miles naar “km”.

Tenslotte
Met deze introductie kun je beginnen aan het 
oplossen van bugs en het uitvoeren van op-
drachten, die beschreven zijn in de README.
md van dit project. In dit Github project is ook 
een Powerpoint toegevoegd, die dieper ingaat 
op zaken als two-way databinding middels de 
v-model directive, toewijzen van een onClick 
event aan een button met @click en het aan-
maken van andere componenten. 

Afbeelding 2

De components property bevat alle child 
componenten waarvan dit component ge-
bruik maakt. De computed property bevat de 
functies, die gecached worden. Dat wil zeggen 
dat zo een functie alleen uitgevoerd wordt als 
deze afhankelijk is van een specifieke data 
property en wanneer de state van deze pro-
perty wijzigt. In onderstaande volledige versie 
van de TeslaBattery component (zie Listing 
8), is de stats()-functie een voorbeeld van 
een computed function. Deze functie filtert de 
“maximum battery range per Tesla-model” 
uit de modeldata (zie Listing 5). In Listing 7 is 
een voorbeeld van de output van de stats()-
functie. Deze maximum battery range is 
gebaseerd op de gebruikersinvoer, zoals de 
geselecteerde wheelsize, climate, speed en 
temperature. En deze stats()-functie wordt 
alleen uitgevoerd als deze gebruikersinvoer 
wijzigt. De gebruikersinvoer wordt vastgelegd 
in het tesla-object (state-object), die gedefi-
nieerd is in de data-function.

Maximum battery range per model:
[
  {“model”:”60”,”miles”:267},
  {“model”:”60D”,”miles”:271},
  {“model”:”75”,”miles”:323},
  {“model”:”75D”,”miles”:332},
  {“model”:”90D”,”miles”:365},
  {“model”:”P100D”,”miles”:409}
]

Listing 7 

De methods property bevat de alle functies die 
niet gecached worden. De changeClimate()
functie wordt hierin gedefinieerd, omdat deze 
functie getriggerd wordt door een onClick 
event (en niet op basis van een data/state 
property) (zie listing 8).

Listing 6

Listing 9
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Afbeelding 2

Listing 8

Listing 11
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InfluxDB
Traditioneel sloegen we alle data op in relationele databases. De laatste jaren maakt 
NoSQL echter een grote opmars. In dit artikel zullen we zien hoe een specifieke NoSQL 
variant gebruikt kan worden om op tijd gebaseerde data op te slaan.

Johan Janssen is 
trainer bij Info Sup-
port.

Waar Java en time series databases samenkomen

De applicatie haalt de sensordata op, zoals 
bijvoorbeeld de temperatuur en de luchtvoch-
tigheid van een aantal sensoren:

   BME280 met kabels verbonden aan de GPIO 
pinnen van de Raspberry Pi. Meet de tem-
peratuur, luchtvochtigheid en druk.

   Raspberry Pi sensor die de CPU tempera-
tuur meet.

   Xiaomi hygrometer verbonden via bluetooth. 
Meet de temperatuur en luchtvochtigheid.

   Xiaomi flora plantensensor verbonden via 
bluetooth. Meet de temperatuur, vochtig-
heid, licht en hoe goed de grond is.

Deze opstelling heb ik gebruikt om een aantal 
dingen uit te proberen. Je kunt er natuur-
lijk ook voor kiezen om maar één sensor te 
gebruiken. De sensors worden om de zoveel 
seconden uitgelezen en vervolgens wordt de 
data naar de InfluxDB database gestuurd. 
Uiteindelijk wordt Chronograf gebruikt als 
dashboard om de data uit InfluxDB te tonen. 
Zowel InfluxDB als Chronograf draaien in 
Docker containers op de Raspberry Pi. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om de containers op 
een andere machine te draaien.

InfluxDB
De InfluxDB Docker container is één van de 
gemakkelijkste manieren om met InfluxDB te 
beginnen. Meer informatie daarover vind je 
op de Docker Hub [Link 2]. Nadat de InfluxDB 
container draait, kan je de InfluxDB client 
starten met het volgende commando: docker 
exec -it influxdb /usr/bin/influx. Dit 
Docker commando zorgt ervoor dat je in de 
Docker container een commandline interface 
(CLI) voor InfluxDB krijgt. 
Vervolgens kan je een database aanmaken, 

Het komt regelmatig voor dat we data willen 
opslaan en vervolgens de waardes in een gra-
fiek willen tonen. Denk bijvoorbeeld aan data 
van sensoren, zoals een temperatuursensor. 
In mijn geval om de oogst uit mijn tuin te 
verhogen en de luchtvochtigheid van mijn 
kelder te reguleren. Maar ook bijvoorbeeld hoe 
lang het duurt om een bepaalde methode, 
service of query uit te voeren. Het is allemaal 
data met een tijdstip en één of meerdere 
waardes. Dat zouden we in een traditionele 
SQL-database kunnen opslaan. We kunnen 
er ook voor kiezen om het in een database op 
te slaan die daar speciaal voor gemaakt is. 
Er bestaan verschillende zogenaamde time 
series databases [Link 1] waarvan we in dit ar-
tikel InfluxDB als voorbeeld nemen. In de rest 
van dit artikel gaan we sensordata uitlezen 
met een Raspberry Pi, opslaan in InfluxDB en 
vervolgens tonen in een dashboard.

Set-up
Afbeelding 1 
geeft de op-
stelling weer. 
De basis is 
een Raspberry 
Pi, in dit geval 
een 3 B+ met 
een quadcore 
processor. An-
dere modellen 
zullen naar 
verwachting 
ook prima 
werken. Op 
de Raspberry 
Pi draait een Spring Boot applicatie. Dit is 
slechts een voorbeeld. Je kan een vergelijkbare 
opstelling maken zonder Spring (Boot). Een 
link [Link 5] naar de code van de voorbeeld-
applicatie is op het eind van het artikel te 
vinden. 

time Host Sensor value

1546941124275000000 192.168.2.102 BME280SensorData 22.3

Tabel 1: InfluxDB Query resultaat.

ZOWEL 
INFLUXDB ALS 
CHRONOGRAF 
DRAAIEN 
IN DOCKER 
CONTAINERS 
OP DE RASP-

BERRY PI

Afbeelding 1: Opstelling.
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bijvoorbeeld met het commando CREATE DA-
TABASE SensorData. Met het commando SHOW 
DATABASES kun je de beschikbare databases 
zien. Daarna gebruiken we USE SensorData 
om onze database te kunnen gebruiken. Nu 
kunnen we eindelijk onze queries uitvoe-
ren, bijvoorbeeld om de temperatuur op te 
vragen van de BME280 sensor: SELECT * 
FROM ambient_temperature WHERE sensor = 
'BME280SensorData'.

Dit geeft de data uit Tabel 1 terug. Hier kun-
nen we dus zien dat de BME280Sensor die 
verbonden was aan de Raspberry Pi met dat 
specifieke IP-adres een temperatuur gaf van 
22,3 graden. Dit alles gebeurde op een tijdstip 
dat in ieder geval voor mij lastig te interprete-
ren is. Gebruik het volgende commando in de 
InfluxDB CLI om de tijdstippen leesbaarder te 
maken: precision rfc3339. Als de query op-
nieuw uitgevoerd wordt dan ziet het tijdstip 
er als volgt uit: 2019-01-08T09:52:04.275Z.

Het is ook mogelijk om zelf data op te slaan via 
de InfluxDB CLI. Bijvoorbeeld met de volgende 
query: INSERT ambient_temperature,host=192.
168.40.72,sensor=BME280SensorData value=21. 
Maar aangezien dit het Java Magazine is, gaan 
we dat natuurlijk vanuit Java doen.

Data versturen vanuit Java 
naar InfluxDB
Vanuit Java is het mogelijk om op verschillen-
de manieren de sensordata naar een InfluxDB 
database te sturen, namelijk:

   InfluxDB Java client;
   Spring Data InfluxDB;
   REST.

Deze verschillende manieren worden in dit ar-
tikel één voor één behandeld. Hetzelfde geldt 
ook voor andere programmeertalen. Als er 
REST calls gedaan kunnen worden, dan kan de 
data opgeslagen worden. Daarnaast is er voor 
veel talen ook een InfluxDB client beschikbaar.

Let wel op hoe je de data opslaat in InfluxDB, 
want dat heeft invloed op de performance 
van je queries. Data kan als ‘Tag’ of als ‘Field’ 
opgeslagen worden. Het grote verschil is dat 
Tags worden geïndexeerd en fields niet. Tags 
lijken op geïndexeerde kolommen in SQL. 
Zorg er dus voor dat je tags goed gebruikt.

InfluxDB Java client
We maken gebruik van de influxdb-java depen-
dency. Deze dependency kan bijvoorbeeld in de 
POM worden opgenomen zoals in Listing 1.

Als je ermee aan de slag gaat, dan is het 
handig om even de -zeer duidelijke- voorbeel-
den op de website [Link 3] van het project 
te bekijken. Een connectie maken naar de 
InfluxDB database is eenvoudig te realiseren, 
zoals te zien is in Listing 2. Het aanmaken en 
verwijderen van databases wordt ook door 
middel van queries gedaan. Aangezien we 
Spring gebruiken, kan deze configuratie ook 
netjes worden weggewerkt door bijvoorbeeld 
de @Bean annotatie te gebruiken. 

De InfluxDB Java client gebruikt de Point class 
om data op te slaan, zoals in Listing 3. Allereerst 
wordt opgenomen wat de naam van de meting 
is, in dit geval ‘ambient_temperature’. Daar-
naast geven we het tijdstip van de meting 
op. Als laatste kunnen we alle tags en fields 
opgeven die we willen gebruiken.

Vervolgens kunnen de datapunten verstuurd 
worden naar InfluxDB. De class InfluxDB bevat 
daar een aantal methoden voor, zoals te zien is 
in Listing 4. Als de database al goed geconfi-
gureerd is, dan kunnen we simpelweg de write 
methode met één argument, namelijk Point, 
gebruiken. Op deze manier kunnen we één voor 
één alle Points, oftewel sensordata, versturen.

INFLUXDB 
WERKT ERG 
GEMAKKELIJK 
SAMEN MET 
JAVA: JE SLAAT 
SIMPELWEG 
DATA OP MET 
EEN TIJDSTIP

<dependency>
   <groupId>org.influxdb</groupId>
   <artifactId>influxdb-java</artifactId>
</dependency>

Listing 1.

InfluxDB influxDB = InfluxDBFactory.connect("http://localhost:8086", 
   "root", "root");
Query createDatabaseQuery = new Query("CREATE DATABASE SensorData", " 
   SensorData");
influxDB.query(createDatabaseQuery);
influxDB.setDatabase("SensorData");

Listing 2.

Point temperaturePoint = Point.measurement("ambient_temperature")
      .time(System.currentTimeMillis(), TimeUnit.MILLISECONDS)
      .tag("host", hostIpAddress)
      .tag("sensor", sensorName)
      .addField("value", ambientTemperature)
      .build();

Listing 3.

public void write(final Point point);
public void write(final String database, final String retentionPolicy, 
final Point point);

Listing 4.

influxDB.enableBatch(BatchOptions.DEFAULTS.actions(10). 
   flushDuration(1000));

Listing 5.
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Het versturen van de data naar InfluxDB kan 
nog meer geoptimaliseerd worden door de 
Points in batches te versturen naar InfluxDB. 
Daarvoor dient batch aangezet en geconfigu-
reerd te worden, bijvoorbeeld zoals in Listing 
5. Deze code zorgt ervoor dat de Points per 
10 verstuurd worden minimaal iedere 1.000 
milliseconden.

Spring Data InfluxDB
Aangezien we Spring gebruiken, kunnen we 
het onszelf nog iets gemakkelijker maken 
door gebruik te maken van Spring Data 
InfluxDB [Link 4]. Deze maakt onder water 
gebruik van het influxdb-java project dat we 
hiervoor zagen. Het biedt echter weer een 
mooie abstractie laag, zoals we dat gewend 
zijn bij Spring, in de vorm van een InfluxDB-
Template. Allereerst configureren we de 
dependency, zoals in Listing 6.

Daarna configureren we de database in Spring. 
Dat kan bijvoorbeeld door een application.
properties file aan te maken met de beno-
digde velden zoals in Listing 7. Dankzij Spring 
en deze configuratie hoeven we de connectie 
naar InfluxDB niet meer zelf te maken.

We kunnen namelijk meteen gebruik maken 
van de InfluxDBTemplate, zoals in Listing 8. 
Deze template bevat write methodes om één 
Point of een lijst van Points te versturen naar 
InfluxDB.

REST
De vorige twee manieren werken prima. 
Wellicht wil of kan je die oplossingen niet 
gebruiken. Bijvoorbeeld, omdat het in je 
project niet is toegestaan om allerlei libraries 
op te nemen. In dat geval is het altijd nog 
mogelijk om met behulp van REST data naar 
InfluxDB te sturen. In Listing 9 is te zien hoe 
de sensordata met behulp van de Spring 
RestTemplate verstuurd wordt. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om de data met een andere 
REST client te versturen.

Data tonen in een dashboard
Meerdere dashboardsystemen bieden onder-
steuning voor InfluxDB. Grafana is wellicht 
één van de bekendere. Ik heb echter Chrono-
graf gebruikt, aangezien het onderdeel is van 
dezelfde stack als InfluxDB. Hiervoor open je 
het Chronograf dashboard dat draait op poort 
8888. Vervolgens voeg je een connectie toe, 
zoals in afbeelding 2. De standaard username 
en wachtwoord van InfluxDB is ‘root’.

<dependency>
   <groupId>com.github.miwurster</groupId>
   <artifactId>spring-data-influxdb</artifactId>
</dependency>

Listing 6.

spring.influxdb.url=http://localhost:8086
spring.influxdb.username=root
spring.influxdb.password=root
spring.influxdb.database=SensorData
spring.influxdb.retention-policy=autogen

Listing 7.

@Autowired
private InfluxDBTemplate<Point> influxDBTemplate;

Listing 8.

String restURL = "http://localhost:8086/write?db=SensorData";

String measurement = "ambient_temperature,host=" + hostIpAddress + 
    ",sensor=" + sensorName + " value=" + sensorData.getTemperature();

restTemplate.postForLocation(restURL, measurement);

Listing 9.

Afbeelding 2.

Afbeelding 3.
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LINKS
1. Time series databases: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_series_database
2. Docker HUB InfluxDB: https://hub.docker.com/_/influxdb
3. InfluxDB Java client: https://github.com/influxdata/influxdb-java
4. Spring Data InfluxDB: https://github.com/miwurster/spring-data-influxdb
5. Mijn voorbeeld project: https://github.com/johanjanssen/SensorsToInfluxDB

Nadat je een connectie hebt, kan je een nieuw 
dashboard maken waar de data op getoond 
gaat worden. Op het dashboard kan je meer-
dere cellen met daarin data maken. Voor iedere 
cell kunnen we een query opgeven om de juiste 
data op te halen, zoals in afbeelding 3. Behalve 
de query kan ook de zogenaamde ‘visualiza-
tion’ aangepast worden. Standaard wordt de 
data in een grafiek getoond, maar het is ook 
mogelijk om staafdiagrammen, tabellen en 
andere visualiseringen te gebruiken. Uiteinde-
lijk zal op het dashboard alleen de visualisatie 
getoond worden zonder alle configuratie.

Data ophalen uit  
InfluxDB vanuit Java
Wellicht is het genoeg om de data in een 
dashboard te tonen, maar het kan ook zo zijn 
dat je zelf nog iets met de data wilt doen. 
Het ophalen van data uit InfluxDB kan op 
dezelfde manieren als het versturen: met de 
InfluxDB Java client, met Spring Data InfluxDB 
of met REST.

In Listing 10 zien we een voorbeeld query, 
waarvan de syntax erg lijkt op SQL.

De inhoud van QueryResult ziet eruit als in 
Listing 11.

Vervolgens kunnen we uit de QueryResult 
de data halen die we willen testen, zoals in 
Listing 12 te zien is.

Het werken met kolommen en indexen bin-
nen het QueryResult is vrij foutgevoelig en 
irritant. Gelukkig bestaat een makkelijkere 
manier. We kunnen de data namelijk met een 
InfluxDBResultMapper mappen op een Java 
class. Daarvoor maken we eerst een soort 
containerclass waarin we de tags en andere 
waarden specificeren Listing 13.

Vervolgens gebruiken we deze nieuwe class 
om het resultaat van de query op te slaan. 
Tenslotte kunnen we nu de testen herschrij-
ven, zoals in Listing 14. Dit zorgt ervoor dat de 
testen een stuk beter leesbaar worden.

Conclusie
InfluxDB werkt erg gemakkelijk samen met 
Java: je slaat simpelweg data op met een 
tijdstip. Vervolgens kan de data in een dash-
board getoond worden. Het is ook mogelijk 
om de data met queries uit InfluxDB te halen. 
Vanuit Java zijn verschillende mogelijkheden 
om te communiceren met InfluxDB. REST is 

redelijk technologie-onafhankelijk, maar iets 
lastiger in het gebruik. De InfluxDB Java client 
en Spring Data InfluxDB werken beide erg ge-
makkelijk. Ik kan het zeker aanraden om eens 
een time series database te proberen! 

INFLUXDB

final Query q = new Query("SELECT * FROM ambient_temperature GROUP BY 
   host, sensor", influxDBTemplate.getDatabase());
QueryResult queryResult = influxDBTemplate.query(q);

Listing 10.

QueryResult [results=[Result [series=[Series [name=ambient_ 
   temperature, tags={host=192.168.40.72, sensor=BME280SensorData}, 
   columns=[time, value], values=[[2019-01-17T09:00:37.694Z, 23.0]]]], 
   error=null]], error=null]

Listing 11.

QueryResult.Series series = queryResult.getResults().get(0). 
   getSeries().get(0);

assertEquals("ambient_temperature", series.getName());
assertEquals("192.168.40.72", series.getTags().get("host"));
assertEquals("BME280SensorData", series.getTags().get("sensor"));

assertEquals("time", series.getColumns().get(0));
assertEquals("value", series.getColumns().get(1));

assertEquals(23.0, series.getValues().get(0).get(1));

Listing 12.

@Measurement(name="ambient_temperature")
public class AmbientTemperature {
    @Column(name = "host", tag = true)
    private String host;

    @Column(name = "sensor", tag = true)
    private String sensor;

    @Column(name="value")
    private Double value;

Listing 13.

final Query q = new Query("SELECT * FROM ambient_temperature GROUP BY 
    host, sensor", influxDBTemplate.getDatabase());
QueryResult queryResult = influxDBTemplate.query(q);
InfluxDBResultMapper resultMapper = new InfluxDBResultMapper();
List<AmbientTemperature> tempList = resultMapper.toPOJO(queryResult, 
    AmbientTemperature.class);
AmbientTemperature ambientTemperature = tempList.get(0);

assertEquals("192.168.40.72", ambientTemperature.getHost());
assertEquals("BME280SensorData", ambientTemperature.getSensor());
assertEquals(Double.valueOf(23.0), ambientTemperature.getValue());

Listing 14.
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MASTERS OF JAVA 2019 
het officieuze NK Java Programmeren
De Masters of Java, georganiseerd door de NLJUG, met First8 als hoofdsponsor, is de 
roemruchte “funprogging contest”, die toegankelijk is voor iedere Java developer. 
Vorig jaar hebben Sijmen en David dat bewezen: deze twee studenten werden bekroond 
tot “Master of Java 2018”! Pakt jouw team dit jaar de titel? In deze wedstrijd wordt niet 
de API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. 

Ga jij dit jaar de strijd aan met je collega’s?
Een team bestaat uit maximaal twee developers. Het team dat aan het einde van de dag 
de meeste punten heeft, mag zich “Master of Java 2019” noemen. Er zal naast eeuwige 
roem natuurlijk gestreden worden voor mooie en spectaculaire prijzen! 

Datum:  woensdag 30 oktober 2019
Tijd:   12.00 – 18.00 uur
Locatie:  Pathé bioscoop, Ede
Voor wie:  Iedere Java developer

Ook dit jaar maakt First8 weer zes uitdagende 
opdrachten voor jullie. De collega’s van First8 
werken met enthousiasme, bevlogenheid en 
passie aan deze en andere gave opdrachten. 
Iets voor jou? We maken graag kennis met je.

www.first8.nl

Aanmelden: nljug.org/masters-of-java-2019

EEN NLJUG EVENT

Schrijf je snel in en wees verzekerd van deelname! 
Onder de 25 eerste inschrijvers verloten we twee VIP-Pakketten met onder andere een
hotel overnachting en toegang tot het exclusieve speakers diner.

00-00 Masters of Java 2019 V2.indd   12 13-06-19   14:51



Hier maak je echt het
verschil
Stel je eens voor...
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www.werkenvoornederland.nl

Als ICT-professional bij de Rijksoverheid doe je werk dat ertoe doet. De kans is groot dat je bij ons oplossingen bedenkt, ontwikkelt, implementeert of onderhoudt die e� ect hebben 
op 17 miljoen Nederlanders. Denk aan de automatische bediening van bruggen en sluizen. De besturing van marineschepen tijdens militaire missies. De uitbetaling van toeslagen en 
subsidies. Digitaal forensisch onderzoek. En de registratie van de import en export via de Nederlandse havens.

Meer info: www.werkenvoornederland.nl/ICT

Hoeveel impact 
wil jij als ICT’er? 
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Quarkus
Subatomisch, supersonisch Java-framework 
voor cloudontwikkeling

Gedurende de lange geschiedenis van Java was veel ontwikkeling gericht op de optimalisatie 
voor het draaien van dynamische, monolithische applicaties. Inmiddels leven we echter in een 
cloudwereld, waar totaal nieuwe eisen voor applicatieontwikkeling gelden. Quarkus is een 
gloednieuw Java-framework voor Kubernetes dat hierop inspeelt. We spraken hierover met 
Burr Sutter, Java-voorvechter en Director of Developer Experience bij Red Hat.

Sutter geeft regelmatig live demo’s, en 
met één daarvan legt hij zijn frustra-
tie uit als Java-gebruiker in de nieuwe 
wereld van cloud en containers: “In 2015 
werd OpenShift 3.0 geïntroduceerd. Ik 
demonstreerde toen hoe je in 2,5 minuut 
1.026 containers kon starten. De aan-
wezigen konden vervolgens met hun 
telefoons een van die containers claimen 
en een handgemaakt schetsje naar onze 
backend-systemen uploaden. Dit was 
mogelijk met Node.js, maar voor mij als 
een Java-gebruiker zat dat niet lekker. 
Waarom kan dit niet met Java?”

Java had altijd problemen in dit soort 
dynamisch schaalbare omgevingen 
door de lage opstartsnelheid en hoge 
memory-overhead. “Met Quarkus hebben 
we veelgebruikte frameworks binnen 
de applicatie-infrastructuur - denk aan 
Hibernate en Camel - geoptimaliseerd,” 
zegt Suttter. “Daardoor kun je nu met 
Quarkus een Java-applicatie bouwen die 
kleiner is dan een Node.js-applicatie en 
nog sneller opstart ook. Dat maakt veel 
indruk bij ontwikkelaars.” 

Door deze optimalisatieslag wordt veel 
geheugen en cpu-kracht bespaard, wat in 
de cloudwereld direct merkbaar is in de 
kostprijs. Voorheen werd vaak voor Node.
js en Go gekozen, omdat Java te zwaar 
was. Maar met de komst van Quarkus is 
Java nu een beter alternatief.
Sutter: “Voor het uitrollen van applica-
ties in een cloud-native architectuur op 
basis van Kubernetes is nu een vol-
ledige en geoptimaliseerde enterprise 
Java-stack beschikbaar, inclusief Jax RS, 

JPA, Apache Camel, Hibernate en Kafka. 
Allemaal in kleine componenten, net als 
een quark - een subatomisch deeltje. 
Vandaar ook de naam Quarkus. Het ‘us’ 
verwijst naar ‘ons’, het beste deel van de 
software, namelijk ons mensen. Quarkus 
is een Java-stack met een uiterst kleine 
footprint, die competitief is met de rest 
van het ecosysteem, en op grote schaal 
ingezet kan worden.” 

Quarkus is niet alleen kleiner en sneller, 
maar de community heeft ook veel tijd 
gestoken om de gebruikerservaring voor 
ontwikkelaars te verbeteren. “Je hebt nu 
bijvoorbeeld een live reload-mogelijk-
heid,” legt Sutter uit, “Daarmee kun je 
html- of Java-bestanden, Javascript of 
CSS wijzigen, opslaan en enkel je browser 
te verversen om het resultaat te zien. Die 
gebruikerservaring is een ‘gamechanger’ 
voor ontwikkelaars. Dit kon voorheen met 
Node.js, maar met Java was het een veel 

trager proces. Ontwikkelen, aanpassen en 
testen gaat nu veel sneller.” 

Volgens Sutter is Quarkus een van de 
snelst groeiende opensourceprojecten in 
jaren, ondanks dat het pas in maart van 
dit jaar is gelanceerd. “Veel ontwikke-
laars keken reikhalzend naar Quarkus uit. 
Sommigen van hen vertelden me dat ze al 
hun Java-mensen naar Node.js of Go aan 
het omscholen waren, wat nu niet meer 
nodig is.”

Quarkus opent dus nieuwe kansen voor 
Java-ontwikkelaars in de cloudwereld. In 
de woorden van Sutter: “Now Java users 
can also rock and roll and be fast and 
small!” 

JE KUNT MET 
QUARKUS EEN 
APPLICATIE 
MAKEN DIE 
KLEINER IS 
DAN EEN NODE 
JS-APPLICATIE 
EN OOK NOG 
SNELLER 
OPSTART

Burr Sutter
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J-SPRING TERUGBLIK

EXHIBITORS

De NLJUG kijkt terug op een fantastische
J-Spring 2019 en bedankt daarvoor alle
bezoekers en sponsoren. Tot J-Fall! 
Save the date: 30-31 oktober, 2019
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ABN AMRO at TEQnation
Sneakers, Wearables, and COBOL on Kubernetes
After a rousing opening with 
drums and a speech by Bert-Jan 
Schrijver, ABN AMRO took the 
centre stage. Marcel Kramer 
and Jonnes Bouma kicked off 
with ‘From Ties to Sneakers’, a 
story of culture change at ABN 
AMRO. Technical experts are 
not fond of sponsored keynotes, 
but this one was well received 
because Marcel and Jonnes 
did not shy away from sharing 
the ups and the downs of the 
bank’s Agile DevOps journey. In 
fact, they stressed that making 
mistakes is, and should be, part 
of learning. With learning in 
mind, the ABN AMRO team said 
they appreciated participant 
feedback in the TEQnation app 
and will learn from that as well.

The atmosphere at the confe-
rence was lively with over 1100 
people attending the various 
technical sessions. Event 
sponsors got to catch up with 
attendees during the 15-minute 
breaks between the technical 
sessions.

ABN AMRO hosts two technical sessions
Yvonne Duits and Mohammad Zarifi took attendees through ABN 
AMRO’s ‘wearables’, the rings, watches and other accessories that 
allow the wearer to make payments. At the end of the session, 
over half of the room wanted a wearable for themselves. 

The keen interest in wearables was also evident in the stream of 
visitors to ABN AMRO’s wearables display after Yvonne and Mo-
hammed’s session. Moreover, the ensuing conversations resulted 
in new ideas to evolve wearables further.
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Sneakers, Wearables, and COBOL on Kubernetes
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The second ABN AMRO technical session was given by Laura 
Rehorst and Ferhat Yildiz. They told the bank’s story ‘From 
COBOL to Kubernetes’. Laura and Ferhat explained how the 
bank slowly rebuilt its COBOL functionality in a new techno-
logy stack on Kubernetes.  The room was packed.

ABN AMRO’s main stand, made largely of wood and reusable 
materials, was manned by a team of colleagues from different 
parts of the bank, each dressed in a t-shirt personalized with 
their name and their technology skills. Visitors were invited to 
discover what the bank is doing in the ‘World of ABN AMRO’ app. 
The app works with a Leap Motion device, which proved to be a 
fun new experience for some visitors.

DeFabrique in 
Utrecht was 
packed with 
sponsors, 
each trying 
to attract as 
many visitors 
as possible 
to their stand 
with the help 
of high-tech 
treats like 
videogames 
and a real 
race-simula-
tor with force 
feedback.

During the lunch break, ABN 
AMRO attracted attention with 
a well-attended snack quiz. The 
winner was rewarded with a 
Google Home device.
In addition to ABN AMRO’s main 
stand in Loods 6, VR escape 
rooms were set up in Loods 5 and 
7. About 80-visitors tried to break 
out by solving three puzzles. Five 
succeeded within the 10-minute 
time-limit. One broke out in a 
winning time of 7-minutes and 9 
seconds and took home an Oculus 
Go 64GB device.

At the day’s close, visitors 
were offered a reusable 
ABN AMRO shopping 
bag with a few goodies, 
including a reusable cof-
fee cup. 
Looking back at TEQ-
nation, the ABN AMRO 
colleagues involved said 
they were proud to take 
part and value the discus-
sions and input from a 
well-organized event.

Next stop, J-Fall on 31 October 2019!
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TEQnation keynote by 
Marcus Biel from Red Hat
The keynote "Listen to Dad" by Marcus Biel, director of developer experience at Red Hat 
was an inspirational talk in which Marcus shared his personal experience of the journey he 
made in the course of his professional career. As a well known figure in the Java commu-
nity, he shared his biggest professional failures and how to overcome them. Curious for 
an impression of what it was like? Check it out below.

Marcus used to work as quickly and focused as possible: He put in 130% 

effort. Yet the results were only 80% and giving 130% was detrimental 

to his life and well being to boot!  He took a step back and changed his 

life, from broadening his view, finding out what motivated him over what 

costs energy, work-ethics, to exercising and reading. Marcus reminds us 

that success comes in millions of tiny steps.

He also spoke about the (lack of) success of the Java language in which 

he became successful in the cloud/containers/serverless space. At first, 

Java may not have been the best language due to it's memory and boot 

footprints to modern techniques and companies started looking at other 

options. But, in Marcus his expert opinion, that is no longer necessary due 

to Quarkus.

See for yourself: On this image you can see the following: In green, Quar-

kus is running on GraalVM. In the yellow area it is running on OpenJDK 

and the blue area indicates how the traditional Cloud-native stack wor-

ked. Java and Quarkus use memory a lot more efficiently which opens the 

opportunity to scale very aggressively (up and even down to zero) which 

fits the use case of cloud, containers and serverless much better.

We hope he inspired you to take a good look at your carreer and Quarkus, 

let him know via Twitter: @MarcusBiel
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Meetup:
Clash of the Titans
Are you looking for a great meetup about Cloud 

Technologies? Then join our Meetup “Clash of 

the Titans”, with this time a serverless battle 

between AWS, Azure and Google!

After Teqnation we catch up and dig deeper 

into the breakout session.

We offer you a chance to stay tuned with the 

new platforms and technologies.

Don’t miss this!

On the 2nd of September from 18:00 hrs. 
until 21:00 hrs. you will be entertained.

Serverless battle

Guest speakers from AWS &  
Azure

Customer use case: 
Serverless journey 

https://www.meetup.com/meetup-group-
xmTtZdol/events/261861906/

The meetup 
will include:

Make sure you be there and 
subscribe via the following link: 
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TEQNATION TERUGBLIK

PARTNERS

TEQnation was powered by de NLJUG en er waren dit jaar 
dan ook weer vele NLJUG’ers aanwezig! Wil je gedurende 
het hele jaar op de hoogte blijven van developer nieuws? 
Ga dan naar het all-developer platform TEQnation.com

nablik TEQnation.indd   3 01-07-19   16:46
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Supersonisch Java- 
geweld met Quarkus
Eén van de hedendaagse focuspunten van het Java ecosysteem is het optimaliseren van het 
gebruik hiervan in cloud omgevingen. Vaak betaal je op basis van je gebruikte CPU en RAM. Het 
is dan een goed idee om consumptie hiervan te minimaliseren. Maar wie Java een beetje kent, 
weet dat CPU en RAM door de JVM uitbundig geconsumeerd worden. Gelukkig is de Java com-
munity oplossingen aan het zoeken, met name op het gebied van de enterprise Java frame-
works. Hier komt het gloednieuwe Quarkus framework van RedHat in beeld. Wat Quarkus 
allemaal kan en hoe je zelf aan de slag kan gaan met dit framework, dat lees je in dit artikel.

Ivo Woltring is 
Software Architect 
en Codesmith bij 
Ordina JTech en 
houdt zich graag 
bezig met nieuwe 
ontwikkelingen in 
de software wereld.

Edwin Derks is 
Software Architect 
en CodeSmith bij 
Ordina JTech en 
heeft naast Java een 
passie voor cloud-
driven development 
en serverless archi-
tecture.

Zelf aan de slag met dit framework.

Wat is er dan zo speciaal aan Quarkus als 
GraalVM het werk verzet? Quarkus is namelijk 
een framework dat voortkomt uit de Jakarta 
EE community, wat net als de eerder genoem-
de frameworks is toegespitst op het bouwen 
van enterprise applicaties en microservices 
in een cloud omgeving. Om het draaien van 
een Jakarta EE compatible applicatieserver op 
GraalVM mogelijk te maken, heeft RedHat dit 
voor elkaar gekregen door met Quarkus elke 
vorm van dependency injection en reflection 
(runtime dynamica) te elimineren. Dit is 
ideaal in een cloud, zeker bij het toepassen 
van een containerized setup met Docker. De 
applicatie en bijbehorende server zijn hierdoor 
volledig geoptimaliseerd voor die Docker 
image Linux distributie. Deze image zal na 
het bouwen niet meer veranderen en op 
elke omgeving als zodanig gedraaid worden. 
Daarmee zijn alle genoemde frameworks toe-
gespitst op GraalVM en het compileren naar 
native images, omdat AOT (Ahead Of Time) 
compilatie mogelijk is geworden.

Mocht je al bekend zijn met het bouwen van 
Jakarta EE gebaseerde enterprise applicaties, 
dan heb je geluk. Het mooie van Quarkus is 
namelijk dat je gebruik kunt blijven maken 
van de Jakarta EE en MicroProfile annotaties 
van bijvoorbeeld JAX-RS en CDI die je al kent. 
Als ontwikkelaar is er geen extra learning 
curve voor het bouwen van microservices 
in het Jakarta EE ecosysteem en het draait 

Voordat we in de details van Quarkus (refe-
rentie 1) duiken, is het belangrijk om te weten 
waar dit framework zijn kracht vandaan haalt. 
Het is eigenlijk ‘gewoon’ een Java-gebaseerd 
enterprise framework dat draait op een JVM. 
Echter, om daadwerkelijk CPU en RAM con-
sumptie te optimaliseren, dan wel te mini-
maliseren, is het aan te raden om Quarkus te 
runnen op Oracle’s GraalVM. Mocht je nog niet 
bekend zijn met GraalVM (referentie 2), dan 
is het raadzaam om het vorige nummer van 
Java Magazine (2019-02) er nog even op na 
te slaan. Ons artikel focust zich op Quarkus 
waardoor we niet verder ingaan op GraalVM. 
Maar weet dat Quarkus deze VM gebruikt om 
er het leeuwendeel van zijn efficiëntie uit te 
halen.

Om CPU en RAM consumptie te optimalise-
ren, moet je Java enterprise framework, zoals 
Quarkus, hier wel op voorbereid zijn. Dit is iets 
wat in frameworks, zoals Jakarta EE gebaseer-
de applicatieservers en Spring (Boot), nog niet 
mogelijk is/was vanwege het toepassen van 
dynamische class loading en reflection. In de 
Spring Boot community zijn ze bijvoorbeeld 
binnen het Sprung Fu incubatieproject hard 
aan het werk om Spring Boot met GraalVM 
te kunnen draaien. Andere Java gebaseerde 
enterprise frameworks, zoals Micronaut en 
Helidon, zijn vanaf het begin al ontworpen om 
met een declaratieve programmeerstijl deze 
problemen te voorkomen. 
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op GraalVM om optimale performance en 
resource consumption te realiseren. Hoe gaaf 
is dat?!

Quarkus Microservices
Voordat we zelf aan de slag kunnen gaan, 
willen we toelichten welke functionaliteit 
Quarkus precies biedt. Het framework biedt 
namelijk een groeiende lijst van componenten 
aan die je tot je beschikking hebt. Neem voor 
het complete overzicht eens een kijkje op de 
Quarkus Extensions pagina (referentie 3). 
Wat daar bijvoorbeeld al te vinden is, zijn de 
SmallRye (referentie 4) implementaties voor 
Eclipse MicroProfile en Hibernate voor JPA en 
vele anderen. Het is best indrukwekkend hoe 
snel zoveel componenten al beschikbaar zijn 
gekomen. Dit zijn doorgaans de componenten 
die standaard nodig zijn voor het bouwen van 
enterprise software, waarmee je nu al met 
Quarkus aan de slag kan voor productierijpe 
microservices. Quarkus evolueert dan ook erg 
snel op dit moment en adopteert razendsnel 
bepaalde componenten als er behoefte aan is 
vanuit de community. Het is op dit moment 
dus niet zozeer de vraag wanneer een compo-
nent beschikbaar komt, maar meer hoe snel.

Mocht je behoefte hebben aan een compo-
nent dat nog niet beschikbaar is in Quarkus, 
geef dit dan gerust aan via het open source 
project op Github om dit in gang te zetten.

Zelf aan de slag
Zelf microservices bouwen met Quarkus is 
niet moeilijker dan met andere frameworks. 
De getting-started (referentie 5) van Quarkus 
biedt meer dan voldoende informatie om 
aan de slag te kunnen. Je hebt alleen een 
minimale versie van Maven (3.5.3+) nodig en 
een JDK voor Java 8+ met HotSpot JVM. Als je 
aan de slag wilt met native images, dan heb 
je GraalVM (op moment van schrijven is versie 
1.0.0-rc16 ondersteund) nodig. Je kunt deze 
natuurlijk ook als HotSpot JVM gebruiken met 
zijn impliciete optimalisaties, zoals de Java-
gebaseerd JIT compiler.

Getting Started
Een mooie plek om te starten is het “getting-
started” project dat beschikbaar is gesteld 
op de Github repo van Quarkus (referentie 6). 
In deze voorbeelden gebruiken wij zelf een 
Docker image met GraalVM 1.0.0-rc16 erop en 
maven 3.6.1 (referentie 7).

De eerste keer zal dit net zo lang duren als 
een conventionele maven build, omdat alle 
dependencies opgehaald moeten worden. 
Daarna monitort Quarkus het project op 
wijzigingen. Dit is mogelijk doordat we Maven 
opdragen om de quarkus:dev lifecycle optie 
te gebruiken om de applicatie te starten. Deze 
heeft als voordeel dat je applicatie nu runt, 
terwijl elke nieuwe build van je applicatie de 
bytecode van dit proces aanpast. Hierdoor zijn 
je aanpassingen direct zichtbaar zonder dat je 
je applicatie opnieuw hoeft te starten.

Als je dit adres in de browser overneemt: 

krijg je deze output: Hello QuarkusRules

De afgebeelde opstarttijd van 0.66 seconden 
is een fantastisch resultaat in vergelijking 
met de conventionele tijd die we gewend zijn 
van een build cyclus. Je hebt niet eens meer 
de tijd om tussen builds in even koffie te gaan 
halen. Je kan dus lekker in de groove blijven.

Native Image
Het starten kan echter nóg sneller als je die-
zelfde applicatie bouwt als een native image. 
Het bouwen van een native image duurt ech-
ter significant langer dan een gewone build. 
Het is daarom een afweging hoe vaak je dit 
doet. Je kunt deze tijd bijvoorbeeld terugwin-
nen tijdens de integratietests, waar vaak voor 
elke test de applicatie gestart en gestopt 
wordt. Als je veel integratietests hebt, dan 
kan dit dus door native image te gebruiken 
vele malen sneller gaan.

Dat is nog niet alles! Een native image con-
sumeert tevens ook veel minder resources, 

ZELF MICRO-
SERVICES 
BOUWEN MET 
QUARKUS IS 
NIET MOEI-
LIJKER DAN 
MET ANDERE 
FRAMEWORKS

http://localhost:8080/hello/greeting/QuarkusRules

docker run                    \
  -it                         \
  --rm                        \
  -v "$(pwd):/project"        \
  -v "${HOME}/.m2:/root/.m2"  \
  -p 8080:8080                \
  ivonet/graalvm:1.0.0-rc16   \
  mvn compile quarkus:dev
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omdat deze geen dynamische overhead meer 
genereert. Dit komt je CPU en RAM consump-
tie ten goede. Er komt overigens ook geen 
JVM meer aan te pas, omdat je applicatie is 
gecompileerd naar machinecode voor een 
bepaalde architectuur. Hierdoor kun je zeer 
waarschijnlijk geld besparen bij het draaien 
van je applicatie in cloud omgevingen.

Compileren van de native image:

Draaien van de native image:

Je kunt nu de applicatie oproepen met de 
eerder genoemde URL en dezelfde output 
verwachten.

Na het compileren van een native image is 
het belangrijk deze binary ook op dezelfde ar-
chitectuur te draaien als waarop het gecompi-
leerd is. Dit betekent zowel OS als hardware. 
Wij hebben gebruik gemaakt van de Oracle CE 
(Community Edition) build van GraalVM welke 
op CentOS gebaseerd is. Hierdoor hebben we 
de native image alleen kunnen draaien op 
Fedora en CentOS. De kleinste versies van 
deze Docker images die we konden vinden, 
zijn > 75MB. De kleinste Alpine image is bij-
voorbeeld < 6MB. Echt veel schijfruimte win je 
dus niet, mocht dit voor jou een reden zijn om 
naar Quarkus te kijken. Het is ons helaas nog 
niet gelukt om native images te builden op 
een Alpine met daarop GraalVM. We misten 
veel dependencies voor bijvoorbeeld de gcc 
compiler, waar GraalVM intern gebruik van 
maakt. Het is dus nog geen silver bullet voor 
alle situaties.

Tot slot
Ondanks dat de techniek en het concept nog 
in de kinderschoenen staan, lijkt het erop 
dat AOT en native images dé trend aan het 
worden zijn om invulling te geven aan het 
cloud-native concept voor het bouwen van 
enterprise software. Merk op dat dit niet al-
leen geldt voor het Java ecosysteem, maar ook 
voor verschillende andere programmeertalen 
en hun frameworks. 

GraalVM kan daarin een grote rol spelen van-
wege zijn polyglot en runtime optimalisatie 
mogelijkheden. Het toepassen van Quarkus 
en GraalVM in je software architectuur is 
daarom wellicht een mooie kans om sneller te 
kunnen ontwikkelen en minder operationele 
kosten te hebben. Wie weet is dit over een 
paar jaar de de-facto standaard en kunnen we 
weer aan de slag met de volgende innovatieve 
iteratie. Wij kijken ernaar uit en genieten tot 
die tijd van ongekend snelle opstarttijden en 
lage resource consumption van onze enter-
prise software. 

QUARKUS 
EVOLUEERT 
ERG SNEL OP 
DIT MOMENT 
EN ADOPTEERT 
RAZENDSNEL 
BEPAALDE 
COMPONENTEN 
BIJ BEHOEFTE 
VANUIT DE 
COMMUNITY

docker run                    \
  -it                         \
  --rm                        \
  -v "$(pwd):/project"        \
  -v "${HOME}/.m2:/root/.m2"  \
  -p 8080:8080                \
  ivonet/graalvm:1.0.0-rc16   \
  mvn package -Pnative

docker run                   \
  -it                        \
  --rm                       \
  --name graalvm             \
  -v "$(pwd):/project"       \
  -p 8080:8080               \
  -v "${HOME}/.m2:/root/.m2" \
  ivonet/graalvm:1.0.0-rc16  \
  ./target/getting-started-1.0- 
     SNAPSHOT-runner
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Wachtwoorden 2.0
Bijna elke applicatie die we tegenwoordig maken, vereist authenticatie en autorisatie. On-
danks frameworks, zoals Spring Security, moet je als developer zelf aan de slag om functi-
onaliteit te bouwen. Denk aan accounts aanmaken, wachtwoord herstel, profielpagina, etc. 
Daarnaast moet je ook nog nadenken over onderliggende technische zaken, zoals wachtwoord 
opslag, beveiligingsmaatregelen, etc. Dit artikel helpt je om hierbij meer inzicht te krijgen in 
de veiligheidsaspecten.

Bram Patelski is 
SecOps Engineer 
bij Ordina. Met zijn 
ervaring in Java en 
Groovy web-deve-
lopment combi-
neert hij praktische 
tools en security 
best practices. Hij 
specialiseert zich in 
identity en access 
management en 
zoekt naar de waar-
heid op het gebied 
van wachtwoord-
veiligheid.

Veilig omgaan met wachtwoorden voor developers

queries, maar ook ORM frameworks, zoals 
Hibernate of Spring Data JPA.

Wachtwoord policy
Dit is wat we allemaal wel kennen: minimale 
lengte en minstens een cijfer, een hoofdlet-
ter, een kleine letter en een symbool. Wat we 
vaak niet beseffen, is dat een wachtwoord, 
zoals ”P@ssw0rd”, door veel systemen als 
een veilig wachtwoord wordt beschouwd. Dit 
terwijl het meer dan 50.000 keer gemeld is bij 
Troy Hunt’s Pwnd Password API. Niet alleen 
werken deze regels het bedenken van olifan-
tenpaden in de hand, maar het beperkt ook 
bij het gebruik van wachtwoord-zinnen. Dit 
terwijl een wachtwoord-zin van 4 willekeurige 
woorden maar liefst 7000 tot 4 miljoen keer 
moeilijker te kraken is dan een wachtwoord 
van 8 alfanumerieke tekens. Voor details 
hierover en meer statistieken, zie de scripts in 
bron Security Examples.

Laten we beginnen met de grote boze wolf: 
SQL injection. Een login-formulier is een 
veelgebruikte plek om SQL injection aanval-
len uit te proberen. Recentelijk gaf ik een 
gastcollege en liet daar onderstaande XKCD 
comic van Bobby Tables zien. Iemand vroeg 
toen of SQL injection niet allang verleden tijd 
was. Ik liet hem de site https://bobby-tables.
com zien. Deze site is speciaal voor ontwik-
kelaars opgezet om te helpen SQL Injection te 
voorkomen. Het bevat codevoorbeelden voor 
elke denkbare moderne programmeertaal. 
De site bestaat bijna 10 jaar, maar wordt nog 
steeds up-to-date gehouden.
Injection is nog steeds de meest misbruikte 
kwetsbaarheid in webapplicaties, volgens de 
OWASP Top 10. Hieronder vallen ook andere 
injection attacks, zoals XPath, LDAP, XML en 
command injection. Specifiek SQL injections 
staan aan de basis van meer dan de helft van 
alle aanvallen. Daarmee is het een belangrijke 
oorzaak van het uitlekken van databases. 
Zorg er dus voor dat je gebruik maakt van de 
maatregelen die de taal en frameworks je bie-
den. Je hebt hierbij de keuze uit bijvoorbeeld: 
PreparedStatement, geparameteriseerde 
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De gangbare complexiteitsregels werken dus 
niet. Maar simpelweg loslaten van deze regels 
leidt gegarandeerd tot veel onveilige wacht-
woorden. Laten we kijken welke hulpmidde-
len je kunt inzetten om dit te voorkomen.

Complexiteitsmeter
Dit is het meest controversiële hulpmiddel 
op deze lijst. De meest simpele meters falen 
al bij ”P@ssw0rd” en de meeste meters zul-
len ook falen in het herkennen van bekende 
patronen of de 10.000 meest gebruikte 
wachtwoorden. Op dit laatste punt komen we 
later terug. Uitzondering op de regel is ZX-
CVBN. Deze library analyseert wachtwoorden 
op dezelfde manier als wachtwoordkrakers 
dit doen, namelijk door het herkennen van 
patronen, namen, Engelse woorden, datums 
en (de meeste) uitgelekte wachtwoorden. Let 
op: een complexiteitsmeter zet je in als hint 
en dwingt dus niets af. De gebruiker kan nog 
altijd een zwak wachtwoord kiezen.

Veelgebruikte wachtwoorden
Wel af te dwingen, maar lastiger uit te leggen, 
is een controle op uitgelekte wachtwoorden. 
Hierbij blokkeer je wachtwoorden die bekend 
zijn in uitgelekte wachtwoordlijsten. De Pw-
ned Password API helpt je hierbij door op een 
veilige manier te controleren of een wacht-

woord op dergelijke lijsten staat. Je kunt deze 
controle doen bij het instellen of veranderen 
van een wachtwoord. Daarnaast kan je het 
ook als basis voor advies gebruiken bij het 
inloggen. Door de controle via SHA-1 hashes 
te doen en de rang-API te gebruiken, kan je 
tevens voorkomen dat potentiële wachtwoor-
den uitlekken voordat ze zijn gebruikt.

Hash het wachtwoord client-side (of in de 
applicatie) en vraag alleen de eerste 5 tekens 
van deze hash uit via de range-API. Deze ant-
woordt dan met alle uitgelekte wachtwoorden 
(in hash) die met deze 5 tekens beginnen. 
Hierbij worden de eerste 5 tekens weggelaten, 
aangezien deze toch al bekend zijn. Contro-
leer vervolgens weer client-side of de hash 
in deze lijst voorkomt om te bepalen of het 
wachtwoord veilig is.

In compacte vorm is deze code slechts 3 re-
gels lang. In onderstaande Groovy code wordt 
regel voor regel het volgende uitgevoerd:

   Bereken de SHA-1 hash van het wacht-
woord;

   Open een connectie naar de range-API met 
de eerste vijf tekens van de hash;

   Controleer of in het resultaat het reste-
rende deel van de hash te vinden is.

LOGIN-
FUNCTIONA-
LITEIT IS 
ÉÉN VAN DE 
BELANGRIJK-
STE DELEN 
VAN JE 
APPLICATIE-
BEVEILIGING
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Adviseer
Het belangrijkste wat je kunt doen, is ge-
bruikers helpen bij het maken van de juiste 
keuzes. Adviseer lange wachtwoorden en 
maak multi-factor authenticatie eenvoudig. 
Leg uit waarom je bepaalde wachtwoorden 
blokkeert en adviseer (en omarm) het gebruik 
van wachtwoordmanagers.

Wachtwoordopslag
Helaas komt het nog regelmatig voor dat via 
een datalek leesbare wachtwoorden bekend 
worden. Er zijn verschillende maatregelen die 
je kunt treffen om bij een datalek te voorko-
men dat de wachtwoorden van je gebruikers 
uitlekken.

Hashing
Ondanks bekende zwakheden in SHA-1 en 
MD5 is het niet mogelijk om bestaande ha-
shes terug te rekenen naar het oorspronkelij-
ke wachtwoord. Dit komt, omdat de hash een 
digest van het oorspronkelijke wachtwoord is. 
Vergelijk het met dit voorbeeld: 10 MOD 3 = 1 
staat tot <password> MOD <hash-method> = 
<hash>. Op basis van de formule X MOD 3 = 1 
kun je niet uitrekenen wat de waarde van X is. 
In dat geval kan X 10 zijn, maar ook 4, 7 of 13. 
Kortom: een hash-functie is niet omkeerbaar. 
Het gaat alleen heen, maar niet terug.

Een aanval op gehashte wachtwoorden 
bestaat dan ook veelal uit het opzoeken van 
hashes in rainbow-tables. Simpel gezegd, zijn 
dit tabellen met hashes van uitgelekte of veel 
voorkomende wachtwoorden. Omdat de hash 
van een bepaald wachtwoord met hetzelfde 
hashing algoritme altijd hetzelfde is, kan een 
aanvaller simpelweg bekende wachtwoorden 
zelf hashen en vergelijken met de hashes 
die zijn uitgelekt. Dergelijke tabellen zijn vrij 
eenvoudig op internet te vinden en er bestaan 
zelfs sites waar je hashes kunt opzoeken.

Salt
Een uitstekende verdediging hiertegen is het 
gebruik van salt. Hierbij genereer je bij een 
nieuw account een willekeurige string die je 
opslaat bij het nieuwe account. Je combineert 
deze salt samen met het wachtwoord om een 
hash aan te maken. Deze laatste sla je ook 
op. Bij een login neem je de opgeslagen salt 
mee. Omdat de salt voor elk account anders 
is, zullen deze accounts zelfs bij een identiek 
wachtwoord een andere hash krijgen. Deze 
methode wordt dan ook wel ‘dynamic salt’ 
genoemd.

Pepper
Het nadeel is natuurlijk dat bij een datalek 
ook alle salts zullen uitlekken. De inzet van 
salt werkt dan enkel als een vertragende 
factor. De inzet van pepper geeft een extra 
beveiligingslaag aan de opslag. We breiden 
het algoritme uit met een externe sleutel (de 
pepper) die in een kluis wordt opgeslagen, 
buiten de database. Deze pepper is voor alle 
accounts identiek en wordt daarom ook wel 
‘static salt’ genoemd. Ook hier gebruiken we 
de pepper bij zowel het aanmaken van het 
account als bij de controle van een login.

Slow hash
Om nog een laatste verdediging tegen brute-
force aanvallen op te gooien, kunnen we een 
relatief langzame hash-methode gebruiken. 
Bekende algoritmen, zoals MD5, SHA-1 en 
SHA-2, zijn met name geschikt om snel grote 
hoeveelheden data te hashen. Je komt ze 
vaak tegen om de integriteit van bestanden 
te controleren, bijvoorbeeld als je updates of 
installatiebestanden download. Algoritmen, 
zoals SCRYPT en BCRYPT, zijn juist opzette-
lijk (relatief) traag gemaakt, zodat brute-force 
aanvallen extreem veel tijd kosten. Hieronder 
is een overzicht van tijden om wachtwoorden 
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BRONNEN:
  Bobby Tables: https://bobby-tables.com/

   Pwned Passwords API voor P@ssw0rd: https://api.pwnedpasswords.com/
range/21bd1

  Zxcvbn: https://github.com/dropbox/zxcvbn

  Security examples: https://github.com/brampat/security-examples

   Passwords, fun with numbers: https://github.com/brampat/security/tree/
master/publications/2019-02-20_passwords_fun_with_numbers

   Wachtwoord complexiteitsmeters: https://nakedsecurity.sophos.
com/2016/08/17/why-you-still-cant-trust-password-strength-meters/

   Spring Security Bcrypt: https://www.mkyong.com/spring-security/spring-
security-password-hashing-example/

in verschillende hash-algoritmen te kraken. 
Bij SCRYPT en BCRYPT loopt de tijd flink op.

Voor details over deze statistieken en voor 
code-voorbeelden met Spring Security BCrypt 
verwijs ik naar de bronvermeldingen.

Throttling
Ook hier zit weer een nadeel aan. Door bewust 
een dure operatie in de logica te bouwen, 
wordt deze vatbaar voor denial-of-service 
aanvallen. Een aanvaller kan veelvuldig het 
login-proces aanroepen om de server te over-
belasten. Om dit te voorkomen, kan je een 
maximaal aantal login-pogingen instellen. 
Hierna kan je een steeds verder oplopende 
vertraging invoeren voor de aanvaller waarin 
hij geen log-ins mag uitvoeren. Uiteindelijk 
kan je de aanvaller zelfs volledig blokkeren 
van je applicatie. Denk dan wel na over even-
tueel misbruik van deze beveiliging voor DoS 
aanvallen.

Monitor
Wellicht maak je al gebruik van geaggre-
geerde logging in Splunk of Elastic-stack. Het 
is vrij eenvoudig om beveiligingsincidenten te 
monitoren. Houd bijvoorbeeld eens het aantal 
mislukte login-pogingen bij, of het aantal 
nieuwe accounts dat wordt aangemaakt in 
een korte tijdspanne. Zodra dit afwijkt van 
het gangbare gedrag, dan is het verstandig 
om te kijken of er iets verdachts aan de hand 
is. Een SIEM systeem (Security Information 
and Event Monitoring) concentreert zich op 
dit soort gedrag en kan je helpen om snel en 
adequaat aanvallen te detecteren.

En verder
Naast de genoemde maatregelen kan je den-
ken aan multifactor authenticatie, inzet van 
identity-providers, maar denk ook aan risico’s, 
zoals account-enumeration, wachtwoord 
hints en beveiligingsvragen.

Conclusie
Login-functionaliteit klinkt vrij simpel en saai. 
Het is echter wel één van de belangrijkste 
delen van je applicatiebeveiliging. Het is dan 
ook essentieel om hier goed over na te den-
ken en de nodige aandacht aan te besteden. 
Met dit artikel heb ik je inzicht willen geven 
in verschillende technische maatregelen die 
je kunt treffen om je applicatie voor gebrui-
kers veiliger te maken en voor aanvallers juist 
moeilijker. 
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Maak je eigen 
Spring boot starters
Wanneer je Spring boot veel gebruikt, dan zal je vaak voor meerdere Spring boot applicaties 
dezelfde omgevingsafhankelijke code schrijven. Veelal schrijf je dan ook standaard Java libra-
ries om deze code te delen als dit de moeite waard is. Helaas is altijd nog boilerplate code no-
dig om het binnen een service te gebruiken. Zou het niet fijn zijn als je een Spring boot starter 
in je dependencies kan opnemen die net zo werkt als de ‘spring-boot-starter-web’? Waarbij 
belangrijke parameters via propertjes kunnen worden veranderd en zelfs auto-completion in 
de IDE werkt? In dit artikel schrijven we een eigen starter.

Mohamed Ochalhi
is een consultant 
bij Quintor met 
extensieve ervaring 
rondom het Java 
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Aan de slag!

Configuratie van de starter
De automatische configuratie van een zelf ge-
schreven starter start met een klasse geanno-
teerd met @Configuration. Het automatische 
deel kan je dan sturen door gebruik te maken 
van predicaten. Er zijn verschillende predi-
caatsoorten die je hiervoor kan gebruiken en 
dit kun je zowel op klassen geannoteerd met 
@Configuration en op @Bean declaraties.

De klasse- en bean condities worden vaak 
gebruikt, maar Spring biedt ook condities op 
basis van properties, resources, web en SpEL 
(Spring expression language). De meeste con-
dities spreken voor zich, op de laatste twee 
na. Met de web conditie kan je aangeven of 
een configuratie actief moet zijn als een web 
context aanwezig is. Of juist niet. De SpEL 
variant stelt je in staat om de objectgraaf te 
bevragen.

Nadat je een automatische configuratie 
geschreven hebt, moet je dit ook in Spring 
bekend maken. Dit doe je door in jouw Jar 
een spring.factory bestand toe te voegen in 
de META-INF map. Spring scant deze locatie 
standaard op dit bestand. In het bestand 
declareer je een property genaamd “org.
springframework.boot.autoconfigure.
EnableAutoConfiguration” waarbij je als 
waarde de volle gekwalificeerde namen van 
de configuratieklassen meegeeft, gescheiden 
door komma’s. Dit zorgt ervoor dat Spring je 
autoconfiguratie klasse gebruikt wanneer je 
de applicatie start.

Een ander, ook zeer belangrijk, voordeel 
tegenover de ‘Standard’ boilerplate is ook dat 
de onderhoudsbaarheid toeneemt. Dit komt 
doordat de code gemakkelijk op één plek 
geüpdatet wordt en de services een nieuwe 
versie kunnen gebruiken. Maar let op, teveel 
gedeelde code kan ook voor een groot risico 
zorgen betreffende onderhoudsbaarheid, 
dus ga hier zuinig mee om. Een laatste valide 
reden is om ook een starter te schrijven waar 
(nog) geen starter publiekelijk beschikbaar 
voor is. 

In dit artikel gaan we, na een korte intro-
ductie over de werking door middel van een 
voorbeeld, een eigen starter schrijven. Dit zal 
een zelfstandige starter zijn. Hierna gaan we 
verder kijken naar het uitbreiden van een be-
staande starter. In de praktijk heeft het over 
het algemeen niet veel zin om een compleet 
zelfstandige starter te schrijven, maar zal je 
een bestaande starter uitbreiden. De reden 
om dit wel in het artikel te behandelen, is om 
de focus te hebben op autoconfiguratie en 
geen last te hebben van randzaken.

Dit artikel borduurt voort op het artikel van 
Bas Passon in Java magazine 03-2018 ge-
naamd “Spring boot - Een blik onder de mo-
torkap”. Dat is een aanrader als je wilt weten 
hoe Spring boot werkt. Dit artikel is ook online 
te vinden op de site van de NL JUG, https://
nljug.org/java-magazine/2018-editie-3/
java-magazine-3-2018/. 
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Natuurlijk wil je de automatische configuratie 
testen. Dit kan heel goed door een combinatie 
te gebruiken van het spring boot test frame-
work en Assert4J. Er zijn speciale klassen 
die het simpel maken om je configuratie te 
testen, namelijk ApplicationContextRunner, 
WebApplicationContextRunner, en Reactive-
WebApplicationContextRunner. Uit de naam 
van de klassen kan je wel afleiden waar elke 
klasse voor gebruikt wordt. Het speciale aan 
deze klassen is dat ze je de automatische 
configuraties laten vervangen door jouw eigen 
configuraties wanneer jij dat wilt. Zo kan je 
dan bijvoorbeeld controleren of een automati-
sche configuratie niet wordt uitgevoerd wan-
neer een gebruiker van de starter zijn eigen 
configuratie definieert.

Zelfstandige starter creëren
We gaan een starter maken die mensen ver-
welkomt. Uiteindelijk willen we een custom 
property maken die het welkomstbericht be-
paalt. Daarnaast gaan we ook automatische 
configuratie toevoegen, die ervoor zal zorgen 
dat altijd een standaard verwelkomer bean 
beschikbaar is, tenzij de gebruiker van de 
starter zelf een verwelkomer bean definieert. 
Je wilt natuurlijk wel dat de gebruiker van 
je starter de automatische configuratie kan 
overschrijven. Uiteindelijk zal de verwelko-
mer een bericht “Welkom, naam” uitprinten 
naar de console. De code voor deze starter is 
beschikbaar op https://github.com/Ochalhi/
welcomer-spring-boot-starter.

Om je eigen starter te bouwen, is het handig 
om te beginnen met een leeg maven pro-
ject. Nadat je een leeg maven project hebt 
gemaakt, gaan we de pom.xml aanpassen. 
De module naam van een custom spring 
boot starter heeft altijd de suffix ‘-spring-
boot-starter’. In ons geval wordt het dus 
‘welcomer-spring-boot-starter’. Deze naam 
conventie bestaat voor het geval dat spring in 
de toekomst zelf een officiële starter maakt, 
zo worden overlappende namen voorkomen. 

Dependencies
De volgende stap is om de juiste dependen-
cies toe te voegen. Als eerste voegen we de 
‘spring-boot-starter’ dependency toe. Dit is 
de core starter, die automatische configura-
tie, logging en yaml modules bevat. Je zou ook 
alleen de ‘spring-boot-autoconfigure’ depen-
dency kunnen toevoegen als je geen logging 
en yaml modules wilt. Verder wil je ook dat je 
jouw automatische configuraties kunt testen, 

hiervoor voegen we de ‘spring-boot-starter-
test’ dependency toe. Deze dependency bevat 
libraries, zoals JUnit, Hamcrest and Mockito. 
Daarnaast bevat het ook ‘spring-boot-test-
autoconfigure’ en ‘spring-boot-test’ depen-
dencies. Deze dependencies bevatten speciale 
klassen waarmee je extra simpel je zelfgecre-
eerde spring klasse kan testen. 

Als laatste willen we dat auto-completion 
van onze spring starter properties in onze 
IDE werkt. Hiervoor moeten we ‘spring-boot-
configuration-processor’ toevoegen. Deze 
dependency is een annotatie processor. Het 
genereert meta-data over jouw klassen die 
geannoteerd zijn met @ConfigurationProper-
ties. Deze meta-data wordt dan weer gebruikt 
door jouw IDE om auto-completion en do-
cumentatie te ondersteunen wanneer je bij-
voorbeeld de application.properties aanpast. 
Let wel op dat de meta-data alleen wordt 
geüpdatet wanneer je het project opnieuw 
bouwt. Wanneer je jouw custom properties 
toevoegt, dan zullen deze niet meteen door 
auto-completion worden ondersteund, totdat 
je het project herbouwt. Op afbeelding 1 zie je 
de uiteindelijke inhoud van de pom file.

OM JE EIGEN 
STARTER TE 
BOUWEN, IS 
HET HANDIG 
OM TE BEGIN-
NEN MET EEN 
LEEG MAVEN 
PROJECT

Afbeelding 1.
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Nu gaan we de logica van de applicatie in 
elkaar zetten. We starten met het maken van 
een klasse voor de properties die we willen 
hebben. Deze klasse noemen we ‘Welcomer-
Properties’. Vervolgens definiëren we een 
property ‘message’ met bijbehorende getter 
en setter en met initialisatie waarde “Hello”. 
Dit wordt de standaard begroeting die we gaan 
gebruiken om een persoon welkom te heten. 
Als spring een waarde voor de ‘welcomer.mes-
sage’ property kan vinden in de application.
properties file, dan zal het message veld de 
standaard waarde “Hello” niet behouden. Als 
laatste voegen we de @ConfigurationProper-
ties annotatie toe met als waarde ‘welcomer’ 
aan de klasse. Zie afbeelding 2 voor de code. 

Hierdoor kunnen we later de variabelen bin-
nen deze klassen veranderen door middel van 
de application.properties file. Wanneer je de 
annotatie processor runt, zal deze een file 
genaamd ‘spring-configuration-metadata.
json’ in je compile output META-INF folder 
genereren. Dit is hoe je IDE weet welke pro-
perties beschikbaar zijn. Op afbeelding 3 is de 
inhoud van ons voorbeeld zichtbaar.

Nu de properties ready zijn, gaan we verder met 
het maken van een klasse voor onze verwelko-
mer. Deze noemen we ‘Welcomer’. Deze klasse 
heeft 1 methode die een String parameter ge-
naamd ‘name’ neemt. Deze methode noemen 
we ‘welcome’. Zoals de naam zegt, zal deze 
methode de persoon welkom heten. In afbeel-
ding 4 is de inhoud van deze klasse te zien.

De automatische configuratie klasse is wat jouw 
spring-magie daadwerkelijk gaat realiseren. We 
maken een nieuwe klasse ‘WelcomerAutoCon-
figuration’ met de @Configuration annotatie. 
Deze annotatie vertelt spring dat er bruik-
bare beans gedefinieerd staan in deze klasse. 
Belangrijk om te weten, is dat deze klasse niet 
automatisch door Spring gescand mag worden. 
Om dit te realiseren, is het handig om deze 
klasse in een eigen package te plaatsen.

Vervolgens voegen we de @EnableConfigura-
tionProperties annotatie toe met de waarde 
‘WelcomerProperties.class’. Spring creëert 
dan een WelcomerProperties bean. Je zou als 
alternatief ook zelf een bean kunnen creëren, 
zoals je normaal een bean zou maken. Maar 
op deze manier zijn de configuratie en service 
niet gescheiden.

Het volgende doel is om een ‘Welcomer’ 
bean te maken wanneer er nog geen een is 
geregistreerd. Hiervoor gebruik je het beste de 
@ConditionalOnMissingBean annotatie. Als je 
geen waarde meegeeft aan de annotatie, dan 
gebruikt hij de return value van de geanno-
teerde method. De code van deze klasse is te 
zien op afbeelding 5.

DE AUTOMATI-
SCHE CONFIGU-
RATIE KLASSE 
IS WAT JOUW 
SPRING-MAGIE 
DAADWERKE-
LIJK GAAT REA-
LISEREN

Afbeelding 2.

Afbeelding 3.

Afbeelding 4.
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We moeten spring wel laten weten dat deze 
automatische configuratie bestaat, dit doen 
we door de klasse toe te voegen aan de 
‘org.springframework.boot.autoconfigure.
EnableAutoConfiguration’ property in de 
spring.factories file. Aan deze property kun je 
meerdere klassen meegeven, gescheiden door 
komma’s. Deze file staat in de META-INF fol-
der van het project. Meestal zal je dit bestand 
en de map zelf moeten aanmaken.

Je automatische  
configuratie testen
Om een starter te testen, heb je hulp van 
Spring nodig. Elke test zal een eigen zorgvul-
dig opgebouwde Spring context nodig hebben. 
In ons voorbeeld hebben we minimaal een 
case nodig waarbij geen welcomer bean aan-
wezig is en een case waarbij wel een welcomer 
bean aanwezig is. Als voorbeeld zijn beide 
cases uitgewerkt en te zien op afbeelding 6.

Een starter uitbreiden
Een bestaande starter uitbreiden is erg een-
voudig. Alle zaken die besproken zijn bij het 
bouwen van een zelfstandige starter gelden 
ook voor het uitbreiden van een bestaande 
starter. Het enige verschil is dat je de andere 
starter als dependency toevoegt. Hierna kan 
je net zoals bij een zelfstandige starter auto-
matische configuratie toevoegen en functi-
onaliteit van de starter die je uitbreid gaan 
configureren of aanpassen.

Tot slot
Zoals je in dit artikel las, is het niet moeilijk 
om een Spring boot starter zelf te implemen-
teren. De overhead om een starter zelf te 
schrijven valt mee, zeker wanneer dit wordt 
afgezet tegen de voordelen die daarbij komen 
kijken. Vooral in grote enterprise omgevingen 
waar Spring boot gebruikt wordt, zijn veel 
voordelen te behalen. Denk aan bijvoorbeeld 
een “grote-corporate-web-starter” waarbij 
alle configuratie die noodzakelijk is (denk 
hier aan veel boilerplate dat ieder team moet 

schrijven) al default geconfigureerd is en is uit 
te breiden, zoals de Spring boot starters.

Het is niet alleen meer fun voor de ontwik-
kelaar, maar ook qua onderhoudsbaarheid 
zeer waardevol. Infrastructurele wijzigingen 
kunnen bijvoorbeeld door middel van een up-
date op de starter op alle projecten toegepast 
worden. Dit is niet alleen minder foutgevoelig, 
maar geeft de teams ook meer tijd om busi-
ness value te ontwikkelen. En is dat niet wat 
we het liefste doen in plaats van boilerplate 
te schrijven?  

SPRING BOOT STARTERS

Afbeelding 5.

Afbeelding 6.
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Haal meer uit je 
Kubernetes cluster
In 2018 kwam ik een nieuwe toevoeging tegen in het Kubernetes landschap, genaamd Istio. 
Istio is een opkomende tool, die je kunt toevoegen aan je Kubernetes cluster. Het voegt een 
zogenaamde Service Mesh toe aan je cluster. Istio gebruikt de term service mesh om het net-
werk van microservices, die je application opmaken en de interacties daartussen, te beschrij-
ven. Istio zorgt ervoor dat je je microservices kunt verbinden, beveiligen, besturen en waarne-
men. Op hoog niveau helpt Istio om de complexiteit van cloud deployments te reduceren en 
zal het de stress van je ontwikkelteams ontlasten.

Bob is Software De-
veloper bij First8 en 
is gespecialiseerd in 
Java en open source 
technologie. 

Alles over Istio 

 Een Kubernetes manifest maken met Helm 
en het daarna deployen met kubectl.
 Gebruik Helm en Tiller om Istio deployments 
te beheren.
Alle opties staan verder beschreven op de 
quickstart van Istio: https://istio.io/docs/
setup/kubernetes/quick-start/

Hoe gebruik je Istio?
Istio maakt gebruik van het concept van een 
sidecar container. Dit betekent dat elke pod, 
die gedeployed is op je cluster, twee contai-
ners opstart. De eerste container bevat de 
service, die je wilt laten draaien en de andere 
container is een Istio sidecar, die verkeer, 
security en nog veel meer regelt.

Tijdens het experimenteren wil je natuurlijk 
weten wat het allemaal precies doet en dus 
zal je de eerste keer wellicht de sidecar hand-
matig willen toevoegen. Dit kan vrij gemakke-
lijk door het volgende uit te voeren:

istioctl kube-inject -f <file path 
of your deployment and service> | 
kubectl apply -f -

Deze code zal de sidecar injecteren in je 
Kubernetes deployment en zal je applicatie en 
Kubernetes service deployen, zoals je gewend 
bent. Een alternatief (en wat je natuurlijk 
liever wilt) is dat je sidecar automatisch geïn-

We hebben ondertussen allemaal wel van 
Kubernetes gehoord. Het doet een hoop voor 
ons developers. Het zorgt voor service ontdek-
king, het aanroepen van de service en de 
elasticiteit ervan. Kubernetes laat je services 
ontdekt worden door elkaar. Het zorgt er ook 
voor dat je services gestart en gestopt worden 
wanneer je bijvoorbeeld, al dan niet automa-
tisch met behulp van bijvoorbeeld metrics 
van Heapster, op of- afschaalt of een nieuwe 
versie deployed. 

Openshift voegt weer een stukje meer toe aan 
deze mix. Openshift voegt monitoring, log-
ging en pipelines toe aan Kubernetes met een 
Red Hat touch. Maar wat voegt Istio dan toe 
aan het landschap? Istio breidt de mogelijk-
heden voor service discovery uit. Het voegt 
een stuk resilience (zoals je wellicht kent van 
Hystrix), authenticatie, monitoring en tracing 
toe aan het Kubernetes landschap.

Hoe installeer je Istio?
Istio kan op verschillende manieren worden 
geïnstalleerd op je cluster. Alle manieren 
van installatie vereisen dat Istio zelf wordt 
gedownload en op je path gezet wordt. Vanaf 
hier heb je keuze uit 4 mogelijkheden: 
 1. Installeren van Istio zonder onderlinge
2. TLS authenticatie tussen sidecars.
3.  Installeren van Istio met default onder-

linge TLS authenticatie.
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jecteerd wordt. Dit kan gedaan worden door 
een mutating webhook admission controller
(https://kubernetes.io/docs/reference/ac-
cess-authn-authz/admission-controllers/). 

Hiervoor moet je wel Kubernetes 1.9 of hoger 
geïnstalleerd hebben. Je moet verifiëren dat 
het kube-apiserver process de admission-con-
trol vlag gezet is met de MutatingAdmission-
Webhook en ValidatingAdmissionWebhook 
admission controllers toegevoegd zijn, in de 
correcte volgorde staan en dat de admission 
registration API ingeschakeld is. Zie hiervoor 
de documentatie van Kubernetes.

kubectl api-versions | grep  
   admissionregistration

De output zal er zo uitzien:

admissionregistration.k8s.io/v1alpha1
admissionregistration.k8s.io/v1beta1

Als dit gedaan ingeschakeld is, kun je jouw 
deployment doen, zoals je gewend bent. Het 
injecteren van de sidecar zal op pod niveau 
gedaan worden door je cluster.

Wat is een Virtual Service?
Behalve de normale Kubernetes services die 
je nu al kent, zal je waarschijnlijk gebruik 
gaan maken van Virtual Services. Een Virtual 
Service binnen Istio definieert een set van 
verkeersregels, die toegepast worden zodra 
de host aangeroepen wordt. Zo breidt Istio de 
features van Kubernetes uit om de discovery 
van services flexibeler te maken. Zo kun je 
pattern matching doen op headers, URL en 
meer. Het kan bijvoorbeeld verkeer naar je 
pods opsplitsen aan de hand van percentages.

Stel, je hebt je cluster draaien en Istio geïn-
stalleerd en je wilt een specifiek hoeveelheid 
van je verkeer naar een nieuwe versie van je 
software leiden. Dit heet ook wel een canary 
release. Voor het gemak ga ik er hier vanuit 

WAT ISTIO 
TEVENS DOET 
ALS SIDECAR 
CONTAINER, 
IS HET 
TOEPASSEN 
VAN CIRCUIT 
BREAKERS
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dat je je applicatie gedeployed hebt. Nu willen 
we een routing toevoegen met Istio.

apiVersion: networking.istio.io/v1al-
pha3 
kind: VirtualService 
metadata: 
  name: reviews 
spec: 
  hosts: 
  - reviews 
  http: 
  - route: 
    - destination: 
        host: reviews 
        subset: v1

Zoals je ziet, gaat al je verkeer naar de review 
applicatie. Nu is het tijd om een nieuwe versie 
van je applicatie te deployen. Nu moet je jouw 
VirtualService updaten om een percentage 
aan je route toe voegen en om een tweede 
route toe te creëren.

... 
  http: 
  - route: 
    - destination: 
        host: reviews 
        subset: v1 
      weight: 90 
    - destination: 
        host: reviews 
        subset: v2 
      weight: 10

Zoals je ziet, gaat 10% van het verkeer naar 
de nieuwe versie van je deployment, met label 
subset: v2. De rest van het verkeer gaat naar 
de oude versie van je deployment.

Wellicht wil je onderscheid maken tussen ver-
keer dat binnenkomt vanaf FireFox en de rest. 
Dit om ze bijvoorbeeld naar andere applicaties 
te sturen. Met Istio kan dit gemakkelijk. Je 
kunt een Match definiëren (in dit geval kijkt 
het naar de headers) en daarna een route 
om aan te geven hoe je verkeer geleid moet 
worden. Al het verkeer van Firefox gaat naar 
versie 1 en de rest gaat default naar versie 2.

... 
  http: 
  - match: 
    - headers: 
        user-agent: 
          regex: “.*firefox.*” 
    route: 
    - destination: 
        host: reviews 
        subset: v1 
  - route: 
    - destination: 
        host: reviews 
        subset: v2

Resilience
Wat Istio tevens doet als sidecar container, is 
het toepassen van circuit breakers. De mees-
ten zullen wel van Hystrix gehoord hebben en 
het wellicht zelf gebruikt hebben. Nu is er een 
alternatief voor circuit breakers, die je niet in 
je code hoeft toe te passen. Je code hoeft nu 
alleen maar op de hoofdzaak te letten en zich 
niet meer bezig houden met externe factoren.

Om dit te doen, zul je een Istio Destination 
Rule moeten toevoegen. Hierin geef je een 
policy aan, die toegepast wordt, nadat routing 
van een service plaatsgevonden heeft. De 
regels binnen de Destination Rule kunnen 
load balancing, connection pool size of outlier 
detection bevatten.

De outlier detection settings kunnen onge-
zonde hosts detecteren en uit de load balan-
cing pool verwijderen. Een simpel voorbeeld 
van een load balancing policy om connecties 
naar de hosts te sturen met de minste verbin-
dingen ziet er als volgt uit:

apiVersion: networking.istio.io/v1al-
pha3
kind: DestinationRule
metadata:
  name: bookinfo-ratings
spec:
  host: ratings.prod.svc.cluster.
local
  trafficPolicy:
    loadBalancer:
      simple: LEAST_CONN

Je kunt dit uitbreiden naar een versie-specifiek 
beleid in subsets, die voor iedere versie bijvoor-
beeld een ander load balancing beleid instelt. 

Metrics
Om gebruik te maken van de metrics van 
Istio, moet je het echter wel aanzetten. Dit 
kan gedaan worden met de template tijdens 
installatie, met tracing enabled op true 
gezet of met Helm charts: 

--set tracing.enabled=true

Je kunt ook andere zaken aanzetten, zoals 
tracing sample en service graph. Nu dat dit 
aanstaat, kun je toegang opzetten voor bij-
voorbeeld een Jeager dashboard met: 

kubectl port-forward -n istio-system 
$(kubectl get pod -n istio-system -l 
app=jaeger -o jsonpath=’{.items[0].
metadata.name}’) 16686:16686 &

MET ISTIO  
KUN JE 
GEMAKKELIJK 
ONDERSCHEID 
MAKEN TUSSEN 
VERKEER DAT 
BINNENKOMT 
VANAF 
BIJVOORBEELD 
FIREFOX 
EN ANDERE 
BROWSERS
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Door naar localhost:16686 te gaan, kom je op 
het dashboard. Zodra verkeer binnenkomt, zal 
je data in je dashboard te zien zijn. Je zult ook 
details kunnen zien, die corresponderen met 
het laatste verkeer. Om tracing mogelijk te 
maken, moet je wel de volgende headers van 
service naar service laten propageren: x-re-
quest-id, x-b3-traceid, x-b3-spanid, x-b3-
parentspanid, x-b3-sampled, x-b3-flags en 
x-ot-span-context. Met deze headers, kan 
Istio alle requests volgen en bijhouden welk 
verkeer waar naartoe gaat. Met tracing aan, 
kun je ook het verkeer binnen je microservices 
applicatie visueel maken.

Wil je zelf ook experimenten met Istio? 
Katacoda (https://katacoda.com/openshift/
courses/servicemesh) heeft goede work-
shops, die je kunt proberen. Er staan ook 
goede sessies online van bijvoorbeeld Devoxx 
2018 over Kubernetes en Istio. Uiteraard kun 
je natuurlijk kijken op istio.io. 

ISTIO
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COLUMN

3.Tennis

* “Anyone for tennis?”, Bernard Shaw’s play “Misalliance”, 
1914.
In tegenstelling tot wat menigeen denkt, is tennis ontstaan in 
Frankrijk rond 1615 (oude naam: Tenez!). Toch worden thans 
alle betrokken maten en gewichten uitgedrukt in het Engelse 
niet-metrieke stelsel. Dat komt omdat de Engelsen menen dat 
zij het spel hebben uitgevonden (in Birmingham). Dat is typisch 
Brits: ze denken daar ook nog steeds dat ze de computer heb-
ben bedacht, waarschijnlijk omdat Alan Turing de Enigma code 
van de U-boten ermee kraakte en het eerste schaakprogramma 
bedacht. Dat deed hij NIET op een computer, maar op een 
grote rekenmachine, de Colossus. Die kon namelijk niet worden 
geprogrammeerd, maar enkel worden bediend met schakelaars 
en die had ook GEEN geheugen. Algemeen wordt de computer 
van Konrad Zuse (1942) met “stored program” als de allereerste 
erkend.

Terug naar de tennisbaan. Wel, een tennisbal weegt 2 ounces 
en de baan meet 27x78 feet (enkelspel) of 36x78 feet (dubbel-
spel). Daarentegen komt de term voor nul, “love”, uit het Frans: 
“L’ove”, en “Deuce” komt van “Deux-a-jouer”.

* “Anyone for tennis?”, (Eric Clapton/Martin Sharp), The 
Cream, album “Goodbye, 1968.
Tennis is een “gentleman’s sport”; het is ook een beetje elitair, 
zo tussen Hockey en Golf in, geschikt voor mensen en personen 
van alle geslachten en leeftijden, maar spelen, en vooral les 
nemen, kost geld. Tennisracket(s), kleding, schoenen en niet te 
vergeten ... tennisballen drukken behoorlijk op het budget.
Verder heeft bijna elk tennispark wel een restaurant of kantine 
en dat kan aardig uit de klauwen lopen. Maar dat houdt de ar-
moedzaaiers en lui zonder vaste woon of verblijfplaats meteen 
buiten de deur.

* “(I say,) anyone for tennis?”, Monty Python’s Flying Circus, 
Salad Days, 1969.
Doorsnee amateurs doen hun best te spelen als professionals, 
maar ze zijn te onderscheiden in typetjes:

   de hard hitter: serveert het hardst maar slaat zelden een 
harde bal terug; specialisatie noemen we dat.

   de plezier speler: slaat geregeld mis of over het hek, maar 
lacht erom en wordt nooit kwaad op collega’s.

   de fanatiekeling: gaat altijd teleurgesteld naar huis, droomt 
van Federer of Graf, al naar de behoefte.

   de duurzame: beweegt nauwelijks, staart passeer-ballen na 
en wordt dan ook als enige niet moe.

   de eigenheimer: raakt steeds met de puntentelling in de war, 
diens ballen zijn altijd IN, en de jouwe UIT.

   de ambtenaar: kent alle regels en controleert voortdurend 
zijn medespelers, maar vergeet te tennissen.

   de perfectionist: serveert en retourneert sierlijk volgens het 
boekje, maar verstijft in extase als het lukt.

* “De Egyptenaar heet Tennis”, Asterix en het 1ste Legioen, 
pagina 18.
De terminologie is algemeen in het Engels (in, out, service, 
base, umpire, fault, first, second, game, set), maar doorgaans 
roept men maar wat: “nee, begin, achter, mis, jij, laat gaan, 
nog eens”. Door het lawaai van de belendende banen (waar ze 
ook van alles roepen) wordt geregeld iets verkeerd begrepen of 
verstaan. Men dient overigens een partij te beginnen met “Veel 
plezier” (ik roep altijd “Mep ze!”) en men bedankt elkaar vrien-
delijk na afloop. De verliezer mompelt “Bedankt voor de les”, 
of prijst schijnheilig de techniek van de tegenstander(s). Men 
dient een dubbelpartner niets te verwijten, zelfs waneer hij/
zij er geen moer van terecht brengt. Wraak neem je maar in de 
kantine, door te veinzen dat je je geld thuis hebt laten liggen.

* “Anyone For Tennis”, Independent Tennis Coaching, Singa-
pore.
Is tennis gezond? Moeilijk te zeggen, want voor veel bejaarden 
in het toch de laatste halte. De profs gaan er vaak aan kapot 
(Steffie Graf), en dat is niet leuk, aangezien een prof carrière 
halverwege het actieve leven eindigt: wellicht rijk, maar deels 
invalide op je 40e, je moet er niet aan denken. Maar amateurs 
vinden ook geregeld de weg naar de fysiotherapeut; ze missen 
de continue begeleiding van een eigen coach. Verder worden 
ze vaker geraakt door een bal of racket van een dubbelpartner. 
Een slechte warming-up, conditie, versleten schoeisel en te veel 
eten vlak voor de partij doen de rest.

* “Love means nothing in Tennis”, New Tricks (detective 
series), Season 9, Episode 6.
Voor (echt)paren ligt onmin, vooral met betrekking tot een fa-
lende partner, op de loer: menig huwelijk loopt hier op de klip-
pen. De ruzie over in-uit-nietes-welles kan ook vriendschappen 
beëindigen. Het in de hand hebben van een racket (tegenwoor-
dig van slagvast fiber of titanium) maakt een gediplomeerde 
EHBO’er ter plaatse wenselijk. Daarentegen kunnen er echter 
ook mooie affaires opbloeien. Tennisleraren zijn de ideale 
personen om mee vreemd te gaan; zeker in de meeste films en 
TV-series. Maar dan behoor je wel een redelijk postuur te heb-
ben: overgewicht leidt tot slecht tennis en celibaat.

;JOOP!

Joop Lanting  
is vaste columnist
voor Java Magazine
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Cloud native Java EE
Java EE heeft zich sinds 1999(!) bewezen als ontwikkelplatform voor de zakelijke markt. Java 
Enterprise Edition bestaat uit een set van gestandaardiseerde specificaties, die vanuit een 
community wordt opgesteld en ontwikkeld. Deze specificaties definiëren API’s en bijbeho-
rende interacties waar Java ontwikkelaars tegenaan kunnen bouwen. Deze specificaties zijn 
geversioneerd en vormen de bouwstenen voor overkoepelende Java EE versies. De implemen-
tatie van deze specificaties wordt verzorgd door applicatieservers, zoals Payara, Wildfly en 
TomEE. In theorie zou broncode voor Java EE moeiteloos van applicatieserver kunnen verhui-
zen, aangezien deze op dezelfde specificaties zijn gebaseerd. In 2017 heeft Oracle aangekon-
digd het beheer van Java EE los te laten en deze te verhuizen naar de Eclipse Foundation. Deze 
verhuizing is momenteel in volle gang en daarna zal het project in een nieuwe opzet verder 
gaan onder de naam Jakarta EE.

Antek Jaworski is 
een Java Engineer 
bij Oelan en houdt 
zich graag bezig 
met het bouwen 
van simpele oplos-
singen voor com-
plexe problemen.

Met MicroProfile starter

   Health
   Metrics
   OpenAPI
   OpenTracing
   Rest Client

MicroProfile starter
Een van de meest recente mijlpalen binnen 
het MicroProfile project is de oprichting van de 
MicroProfile starter (https://start.microprofile.io). 
Deze website is de MicroProfile variant van de 
Spring Initial zr en werkt volgens hetzelfde 
concept. Op een overzichtelijke webpagina 
kunnen de gewenste bouwstenen gekozen 
worden en binnen een paar klikken kan 
een zip-file met daarin het skelet voor het 
nieuwe (Maven) project worden gedownload. 
Bij het selecteren van de MicroProfile versie 
wordt de lijst met ondersteunende applica-
tieservers aangepast. Het aanbod hiervan 
verschilt per MicroProfile versie, maar de 
applicatie platformen zijn druk bezig om aan 
de specificaties van de nieuwste Microprofile 
versies te voldoen. Ook is in één oogopslag 
te zien welke Microprofile functionaliteiten 
geïmplementeerd kunnen worden (als voor-
beelden) en deze worden standaard allemaal 
geselecteerd. De MicroProfile starter is een 
handig hulpmiddel voor ontwikkelaars, die 
al enige tijd ervaring hebben met Java EE en/
of MicroProfile en zo snel nieuwe projecten 

Hoewel Java EE 8 (de meest recente versie 
uit 2017) een vrij complete set met functio-
naliteiten biedt, zijn er op bepaalde terreinen 
nog tekortkomingen. Voor gedistribueerde 
systemen, zoals microservices, missen bij-
voorbeeld een aantal basisbehoeften op het 
gebied van robuustheid, monitoring en een 
betere inzage in berichtenverkeer. Een aantal 
platform partijen heeft hiervoor de handen 
ineen geslagen en een nieuw open source 
project gestart binnen de Eclipse Foundation: 
Eclipse MicroProfile. Dit project heeft als doel 
om een gestandaardiseerde oplossing te bie-
den voor de tekortkomingen van Java EE voor 
moderne (gedistribueerde) systemen en cloud 
toepassingen. Eclipse MicroProfile vormt een 
bouwsteen bovenop Java EE en wordt volgens 
dezelfde filosofie ontwikkeld. Nieuwe stan-
daarden worden door de community bedacht 
en deze worden vervolgens in specificaties en 
API’s gegoten. Aan de applicatieservers is de 
schone taak om de implementatie voor deze 
specificaties te verzorgen. Mogelijk zullen een 
aantal van deze nieuwe standaarden ooit deel 
uit gaan maken van Jakarta EE.

MicroProfile versie 2.2 bestaat op dit moment 
uit de volgende specificaties:

   Config
   Fault Tolerance
   JWT Authentication
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kunnen starten. Voor ontwikkelaars die nog 
geen ervaring hebben met de concepten van 
Jave EE en Microprofile is de starter uitermate 
nuttig. De eenvoud om een voorbeeldproject 
met documentatie te downloaden, bouwen 
en starten zorgt ervoor dat deze groep in een 
mum van tijd bekend kan raken met de con-
cepten van Java EE en MicroProfile.

 Aan de slag
In dit voorbeeld wordt binnen een paar secon-
den een nieuw project aangemaakt:

  MicroProfile versie: 2.1
  MicroProfile server: Payara Micro
   Examples for specifications: alle 

geselecteerd
   Klik op download en de zip wordt gegene-

reerd en gedownload

Na het uitpakken van de zip is de structuur in 
afbeelding 2 zichtbaar.

In de readme.md staat informatie over het 
gecreëerde project. Er wordt beschreven hoe 
het project gebouwd en gestart kan worden. 
Ook is er voor elke MicroProfile specificatie 
een beschrijving van het voorbeeld met een 
verwijzing naar online documentatie. Deze 
voorbeelden dienen als prima basismateriaal 
om een aantal API’s van de specificaties te 

EEN TYPISCH 
JAVA EE (EN 
OOK MICRO-
PROFILE) 
PROJECT 
BEVAT MEEST-
AL MAAR 
WEINIG DE-
PENDENCIES

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.
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doorgronden. Nu volgt een korte toelichting 
op de specificaties en een voorbeeld uit de zip 
die eenvoudig zelf te genereren is.

Config
Eén van de zaken, die gemist wordt in Java 
EE, is een gestandaardiseerd en eenvoudig 
configuratiemechanisme. MicroProfile Config 
biedt de mogelijkheid om externe configu-
ratie op een simpele manier beschikbaar te 
maken in een applicatie. Het voorbeeld laat 
zien hoe waarden vanuit een properties file 
kunnen worden geïnjecteerd in een klasse. Via 
zogenaamde ConfigSources is het mogelijk 
om desgewenst eigen configuratiebronnen te 
ondersteunen. Gebruik de @ConfigProperty 
annotatie om configuratie te injecteren.

Fault Tolerance
Voor Fault Tolerance zijn er een aantal bouw-
stenen beschikbaar: TimeOut, Retry, Fall-
back, Bulkhead, CircuitBreaker en Asynchro-
nous. Deze bouwstenen zijn met voorbeelden 
te vinden op de website van MicroProfile. Een 
voorbeeld van Fallback en TimeOut is opge-
nomen als voorbeeld in het aangemaakte 
project in de klasse ResilienceController.
java. In de code wordt teruggevallen op een 
Fallback-methode wanneer een gespecifi-
ceerde time-out wordt overschreden bij de 
aanroep van een Rest interface.

JWT Authentication
In een gedistribueerde omgeving is er voor 
de communicatie tussen servers en clients 
een manier nodig om de beveiliging en 
authenticiteit van berichten te waarborgen. 
Een veelgebruikte manier is het gebruik van 
security tokens, waar de JWT Authentication 
specificatie om draait. Op basis van een 
sleutelpaar (private en public key) worden 
tokens gegenereerd en gevalideerd. In het 
token zit alles wat nodig is om te bepalen 
of het bericht van de juiste afzender is en 
welke rollen en rechten de gebruiker heeft. 
Met behulp van de RolesAllowed annotatie 
is het mogelijk om object en methoden te 
beveiligen. Bij de annotatie kunnen rollen 
vermeld worden, die aanwezig dienen te zijn 
in het token. De Claim annotatie kan worden 
gebruikt om eventuele andere gegevens van 
het token eenvoudig uit te lezen. In de test-
tak van het project is een client (JWTClient.
java) te vinden, waarmee het voorbeeld 
endpoint kan worden aangeroepen. In deze 
client wordt een token aangemaakt met de 
rol protected.

Health
Een health endpoint is tegenwoordig een 
basisbehoefte, wanneer gebruik wordt 
gemaakt van cloud infrastructuur, zoals 
bijvoorbeeld Kubernetes. Via dit endpoint kan 
gecontroleerd worden of de applicatie nog 
functioneert. In dat geval is de reactie van het 
endpoint: up. Deze check kan desgewenst uit-
gebreid worden met informatie over de checks 
die zijn uitgevoerd. Het health endpoint is 
standaard te vinden op /health.

Metrics
Metrics zijn erg nuttig voor monitoring van 
de toestand en prestaties van een applicatie. 
Veel standaard metrieken met betrekking 
tot de JVM en het besturingssysteem zijn 
beschikbaar op /metrics/base, maar ook is er 
de mogelijkheid om via een programmeerbare 
API eigen metrieken toe te voegen. Deze API 
biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld het be-
kijken van de actuele waarde van een object 
(Gauge), het tellen van aanroepen (Coun-
ter) van een methode en statistieken over 
tijdsduur van aanroepen (Timer). Zo kan met 
behulp van simpele bouwstenen informatie 
verzameld worden over de prestaties van 
(cruciale) processen binnen de applicatie. De 
applicatiespecifieke metrieken zijn te vinden 
op /metrics/application.

OpenAPI
Aangezien veel berichtenverkeer in gedis-
tribueerde systemen, zoals microservices, 
bestaat uit communicatie met Rest API’s, is 
het belangrijk dat beschrijvende documenta-
tie aanwezig is. In veel gevallen was het nodig 
om een behoorlijke portie code toe te voegen, 
voordat deze documentatie kon worden ge-
genereerd. MicroProfile OpenAPI kan zonder 
toegevoegde code een opvraagbaar overzicht 
genereren in YAML. Dit zal in veel gevallen 
voldoende zijn voor ontwikkelaars binnen 
een project. Wanneer meer documentatie 
gewenst is, is er een API, waarmee dit kan 
worden toegevoegd. Het OpenAPI overzicht is 
standaard te vinden op /openapi.

Developer setup
Vanuit het oogpunt van een ontwikkelaar is er 
behoefte aan een zo kort mogelijke feedback 
loop tussen geschreven code en het resul-
taat. Het is dan aan te raden om de volledige 
serverversie van de gekozen implementatie 
lokaal te downloaden. Deze servers zijn vaak 
een subset van de web/micro varianten, maar 
bieden meestal meer ondersteuning in IDE’s, 

ECLIPSE MICRO-
PROFILE HEEFT 
ALS DOEL OM 
EEN GESTAN-
DAARDISEERDE 
OPLOSSING TE 
BIEDEN VOOR 
DE TEKORTKO-
MINGEN VAN 
JAVA EE VOOR 
MODERNE (GE-
DISTRIBUEERDE) 
SYSTEMEN EN 
CLOUD TOEPAS-
SINGEN
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zoals Eclipse, NetBeans en IntelliJ. Denk hier-
bij aan mogelijkheden voor deployen, debug-
gen en (in sommige gevallen) code hotswap-
ping. Op deze manier kunnen aanpassingen 
van de code snel worden getest. Een typisch 
Java EE (en ook Microprofile) project bevat 
meestal maar weinig dependencies, aange-
zien de applicatieserver de implementaties 
voor de specificaties voor zijn rekening 
neemt. Herbouwen van code is hierdoor qua 
tijdsduur tot een minimum beperkt. De enige 
code, die gebouwd moet worden, bestaat uit 
de logica van de applicatie en hooguit een 
handjevol dependencies met als resultaat een 
zogenaamde thin war. Deze thin war is dan 
binnen een paar seconden gedeployed op een 
draaiende server.

Docker
Het concept van thin wars is al sinds jaar en 
dag gebruikelijk bij Java EE. Deze gelaagde 
opzet is in de wereld van containers en PAAS 
omgevingen ook uitermate relevant en ge-
schikt. Het past perfect in het gelaagde model 
van bijvoorbeeld Docker containers, waarbij 
de opbouw bestaat uit lagen (images). Een 
gebruikelijke manier is via een basisbestu-
ringssysteemlaag, met daarop een JDK-
installatielaag, daarboven de applicatieserver 
en tot slot de projectcode in een thin war, die 
dan samen met eventuele configuratie in een 
container gestart kan worden.

Bij een aanpassing in de broncode van het 
project zal enkel deze bovenste laag gewijzigd 
worden en de thin war van enkele kilobytes of 
megabytes wanneer er externe dependencies 
worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat er een 
minimale hoeveelheid bandbreedte en op-
slagcapaciteit nodig is van de lokale omgeving 
en de gebruikte Docker registry en versiebe-
heer, zoals Git.

Voor de meeste applicatieservers staan kant-
en-klare Docker images gereed waar eenvou-
dig een project in gedeployed kan worden.

Een voorbeeld voor een Payara Micro Docker-
file voor het voorbeeldproject:

FROM payara/micro
COPY target/javamagazine.war $DEPLOY_ 
   DIR/ROOT.war

Merk op dat het project als ROOT.war gede-
ployed wordt, zodat het geen context-root 
heeft. Dit verschilt per applicatieserver. Deze 

Docker file kan worden gebruikt om het pro-
ject als Docker image te bouwen:

docker build -t org.nljug/ 
   javamagazine .

Deze image kan dan worden gestart met:

docker run -p 8080:8080 org.nljug/ 
   javamagazine

Vervolgens kan op localhost:8080 een 
overzicht worden bekeken van de eerdere be-
sproken voorbeelden op de index.html pagina 
van de applicatie, die nu als Docker container 
actief is.

Conclusie
De MicroProfile starter vormt een belangrijk 
onderdeel van het MicroProfile project. Het 
biedt een overzichtelijke manier om binnen 
een paar muisklikken een nieuw MicroProfile 
project te starten. Op deze manier kunnen 
ontwikkelaars eenvoudig kennismaken met 
de concepten van Java EE en Eclipse MicroPro-
file. Deze vormen namelijk een verlengstuk op 
elkaar en zorgen ervoor dat ontwikkelaars zich 
volledig op de logica van de applicatie kunnen 
richten, die resulteren in thin wars. Door de 
gelaagde opzet lenen deze projecten met hun 
thin wars zich erg goed voor container oplos-
singen.

Voor ontwikkelaars in een microservices pro-
ject kan het een leuk idee zijn om de volgende 
microservice te ontwikkelen met Eclipse 
MicroProfile. Met de MicroProfile starter ben 
je zo up & running!  

CLOUD NATIVA JAVA EE
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Meer met Maven
In elke editie zal Robert Scholte een probleem 
voorleggen en deze oplossen met behulp van 
Apache Maven om meer inzicht te geven in 
Maven zelf en de vele beschikbare plug-ins.

Maven 3.6.1

ALS JE EEN FOUT 
IN DE POM.XML 
MAAKT KAN MAVEN 
VRIJ NAUWKEURIG 
AANGEVEN WAAR DE 
FOUT ZIT

Voor het eerst moet ik een kleine rectifi-
catie melden. In de vorige editie vertelde 
ik over de junit-platform-maven-plugin, 
een test-execution plugin waarbij 
dependencies met verschillende scopes 
van elkaar gescheiden kunnen worden 
op het classpath. Daarbij zei ik dat de 
default scheiding MERGED was, welke 
overeenkomt met de huidige scheiding 
van classes. Tijdens Javaland heb ik met 
de ontwikkelaar van de plugin gesproken 
en het is de bedoeling om de default te 
veranderen in ABSOLUTE. Ik kan deze 
aanpassing alleen maar toejuichen.

Ondertussen is Maven 3.6.1 gereleased 
en daarin zitten een aantal noemens-
waardige verbeteringen.

Allereerst is de download- en upload 
snelheid enorm verbetert voor alle 
operating systems. Eind 2018 kregen 
we een analyse te zien van Olaf Otto 

die middels JProfiler uit wilde zoeken 
waarom het downloaden relatief traag 
was. In theorie zou het dezelfde snelheid 
moeten kunnen hebben als curl. En hij 
is erin geslaagd om de bottleneck te lo-
kaliseren en zelfs op te lossen. Kern van 
het probleem zat in de InputStream.read 
met buffer. Het gebruik van een buffer 
blijkt in dit geval hele nadelige effecten 
te hebben. Dit zijn de vergelijkingen op 
basis van de patch. 

Reference download via CURL: 11 MB/s
Download with this patch: 11 MB /s
Download without patch: < 1 MB /s

Dit zijn hele indrukwekkende cijfers  
en we zijn zeker trots op Olaf dat hij  
dit heeft kunnen bereiken. Een ander  
bijkomstig voordeel is dat het CPU  
verbruik omlaag is gegaan. De 
 details kunnen worden gevonden via 
https://s.apache.org/wagon537.

Een andere verbetering heeft te maken 
met de populariteit van bom-files, met 
name door Spring Boot. BOM staat voor 
‘Bill Of Materials’ en is een manier om via 
dependencyManagement een collectie 
van bij elkaar horende dependencies in 
één keer te definiëren. Een voorbeeld: 
door gebruik te maken van de spring-
framework-bom 5.1.6.RELEASE hoef je 
niet meer zelf alle dependencies met 
deze versie te benoemen in je dependen-

cyManagement. Met alleen deze bom-
file bereik je hetzelfde effect.

Tijdens onze Devoxx Apache Maven BOF 
sessie werden we geconfronteerd met 
een verhaal over een megaproject dat 
totaal de controle kwijt was geraakt over 
de versies van dependencies. Daardoor 
zagen ze regelmatig dat applicaties 
volstonden met onverwachte versies van 
jars. Het oorspronkelijke voorstel was om 
de build te kunnen laten breken in het 
geval van conflicterende versies, maar na 
verder doorvragen wilde men vooral in-
zicht: ‘waar komt wat vandaan?’. Met die 
informatie kunnen ze namelijk bepalen 
welke versie ze willen gebruiken.

Zoals de meesten wel weten, bevat Ma-
ven location-informatie. Als je een fout 
in de pom.xml maakt, dan kan Maven vrij 
nauwkeurig aangeven op welke regel van 
het bestand de fout zich precies bevind. 
Met een aanpassing in Maven 3.6.1 kan 
dit nog verder worden uitgebreid. Terwijl 
Maven een effective-pom opbouwt, 
kunnen we voortaan ook de bron van elk 
element bijhouden. Met behulp van de 
meest recente versie van de maven-help-
plugin kun je deze informatie zichtbaar 
maken:

org.apache.maven.plugins:maven-
help-plugin:3.2.0:effective-pom 
–Dverbose

De details van deze aanpassing kun 
je nalezen via https://s.apache.org/
MPH160
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Van het bestuur
Een update vanuit het NLJUG bestuur met dit keer een vooruitblik op de komende maanden.

J-Fall speaker 
mentoring programma

Dit jaar organiseren we voor 
de derde keer een mentoring 
programma voor iedereen 
die het leuk lijkt om te 
spreken op meetups of con-
ferenties. Vorig jaar is een 

aantal van de deelnemers zelfs in de top 10 van 
best beoordeelde sessies op J-Fall geëindigd! 
Het programma is open voor iedereen, 
die geïnteresseerd is om spreker te worden. 
Het is onafhankelijk van hoeveel ervaring je 
hebt en het is volledig gratis. Mail naar 
speakers@nljug.org voor meer informatie.

NLJUG Innovation Award
Vorig jaar op J-Fall hebben we 
voor het eerst de NLJUG In-
novation Award uitgereikt. Een 
vakjury beoordeelt het meest 
innovatieve project dat bij onze 
business partners heeft plaats-
gevonden. Het kan daarbij gaan 
om projecten die succesvol, 

innovatief, verantwoord en/of omvangrijk zijn. 
Meer weten? Hou www.nljug.org in de gaten of 
neem contact op via info@nljug.org.

Tot slot
Vanuit de NLJUG bezoeken we geregeld met 
een groep leden een conferentie in het buiten-
land. Dit jaar kom je ons tegen op JavaZone 
(Oslo, 11-12 september) en CodeOne (voorheen 
JavaOne, San Francisco, 16-19 september). Ga je 
ook naar JavaZone of CodeOne? Meld je aan via 
info@nljug.org, dan houden wij je op de hoogte 
van activiteiten ter plaatse.

Rest me nog om je een goede zomer te wensen 
en wellicht tot ziens in Oslo of San Francisco.. 
en anders in Ede ;-)

groeten,

TEQnation en J-Spring
Vanuit het NLJUG bestuur kijken 
we tevreden terug op 2 events in 
de eerste helft van dit jaar. Beide 
events vonden plaats in Utrecht. 

Op 15 mei waren we bij DeFabrique voor TEQ-
nation en op 29 was J-Spring voor de tweede 
keer in TivoliVredenburg. We zijn amper bijge-
komen van deze drukke conferentiemaand of 
we zijn alweer gestart met de voorbereidingen 
voor het volgende evenement: J-Fall 2019. 

NLJUG Academy
Dit jaar zijn we een initiatief ge-
start om vanuit de NLJUG samen 
te gaan werken met onderwijs-
instellingen: de NLJUG Academy. 

Namens de NLJUG is Bas Knopper als Com-
munity Developer verantwoordelijk voor het 
verkleinen van het gat tussen bedrijfsleven en 
onderwijs. Als onderdeel van dit programma 
heeft een aantal studenten en docenten 
TEQnation en J-Spring bezocht. Ook hebben 
de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool 
Utrecht en de NOVI Hogeschool zich als eerste 
kennispartners aangesloten bij de NLJUG. 
Lijkt het je leuk om hierbij te helpen, bijvoor-
beeld door het geven van een gastcollege? 
Neem contact op met Bas via 
bas.knopper@nljug.org.

J-Fall & Masters of Java
Op 30 en 31 oktober is het 
weer tijd voor hét Java-
evenement van Nederland: 
J-Fall. Op woensdag 30 
oktober kun je ‘s mid-

dags deelnemen aan een aantal expert level 
workshops of meedoen met de Masters of 
Java, het officieuze Nederlands kampioen-
schap Java programmeren. Inschrijven kan via 
https://nljug.org/masters-of-java-2019.

Donderdag 31 oktober is de conferentiedag 
van J-Fall met tal van technische sessies, 
keynotes, hands-on labs en meer. Het 
merendeel van het programma van J-Fall 
wordt samengesteld uit inzendingen, die via 
onze Call for Papers binnenkomen. Die is nu 
geopend tot 25 augustus. Lijkt het je leuk om 
te presenteren op J-Fall? Stuur je voorstel dan 
in via www.nljugcfp.nl.

Bert Jan Schrijver
is bestuurslid bij de 
NLJUG.

HET MEREN-
DEEL VAN HET 
PROGRAMMA 
VAN J-FALL 
WORDT 
SAMEN-
GESTELD UIT 
INZENDINGEN 
DIE VIA EEN 
CALL FOR 
PAPERS 
BINNENKOMEN
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Ahead of change

MORGEN
EEN

CODESMITH

Vandaag een
developer

Stay ahead of change.
Start at Ordina.

Met ons Codesmith programma krijg je alle ruimte om jouw kennis en 
vakmanschap te delen met de Java community.

www.ordina.nl/vakgebied/java

Word jij bekend spreker en de volgende Java Champion?
Kom werken bij Ordina JTech, de gaafste Java club van Nederland.

Naamloos-1   1 25-6-2019   10:04:56
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