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VOORWOORD

 Steevast is Java Magazine #4 het J-Fall nummer en dat zal deze 
keer niet anders zijn. Maar dit jaar gaat J-Fall zelf er wel wat anders 
uitzien. Zo hebben de Corona-perikelen gezorgd voor flink wat 
kopzorgen, maar het zorgt er ook voor dat we blijven innoveren en 
nieuwe kansen kunnen benutten.
Daarom zal J-Fall dit jaar volledig digitaal te volgen zijn, met als 
naam J-Fall Virtual. Naast dat je J-Fall nu vanuit je luie stoel kan 
volgen is er ook plek voor echt alle NLJUG’ers, want we hebben nu 
geen limiet meer op het aantal bezoekers. Dat is nogal een verschil 
met binnen 12 uur uitverkocht zijn. En misschien… als de Corona-
protocollen het toestaan… zullen er verschillende hub locaties in 
het land zijn waar je toch nog bij elkaar kan komen! Blader snel door 
naar bladzijde 48 om meer te lezen over J-Fall. 
Naast J-Fall zijn er nog veel meer toffe webinars en meetups, geor-
ganiseerd door onszelf en onze (business) partners. Houd daarvoor 
onze Partner Events pagina op nljug.org in de gaten (https://nljug.
org/evenementen/category/partner-events/).
Behalve evenementen draait Java Magazine natuurlijk vooral om 
Java artikelen. Daarom lees je deze editie over toffe nieuwe technie-
ken en hoe je die zelf kan inzetten zoals HTTP Client in IntelliJ IDEA, 
Spring Cloud Dataflow, JVM’s, GraalVM, Kubernetes, testing en nog 
veel meer. We hebben afgelopen tijd hele goede artikelen binnen 
gekregen via deze oproepen in het voorwoord. Dus hierbij nogmaals: 
Heb je een idee voor een artikel dat goed aansluit bij Java Magazine? 
Stuur mij een mailtje en misschien sta jij volgende keer ook in Java 
Magazine (info@nljug.org)!
Verder mogen we weer een nieuwe Java redactiecommissie lid 
verwelkomen: Julien Lengrand-Lambert! Hij is community lead bij 
ING, hij schrijft, blogt (ja, er zit zeker een verschil tussen bloggen 
en schrijven
ING, hij schrijft, blogt (ja, er zit zeker een verschil tussen bloggen 

), maakt podcasts, spreekt op evenementen, is Frans 
maar spreekt goed Nederlands. Oftewel, hij past prima in onze 
redactiecommissie. Stuur hem vooral een welkomstbericht over 
twitter @jlengrand.

Tot ziens op J-Fall Virtual!

 Stijn van de Blankevoort
 Content-/Communitymanager NLJUG
 svdblankevoort@reshift.nl
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JVM: De smaakmaker van Java
Stel, je bent op zoek 
naar een nieuwe 

auto. Je gaat afwegen welke auto 
het beste bij je past. Je maakt een 
keuze op basis van parameters 
zoals de infrastructuur waar je op 
gaat rijden, maak je vaak lange of korte ritten, en hoeveel zitplaatsen of ruimte 
heb je nodig? Wist je dat je dit concept ook kunt toepassen op het kiezen van een 
distributie van Java? In dit artikel gaan we daar uitgebreid op in. Het kiezen van 
de juiste distributie met bijbehorende JVM kan namelijk een behoorlijke impact 
hebben op hoe jouw Java-applicatie zich gedraagt.
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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.

Spelen met 
de Kubernetes 
API

Er is veel veranderd door de komst 
van containers en de container 
platformen. We kunnen het 
platform in zijn geheel als een 
nieuwe computer beschouwen, met 
Kubernetes als operating system. 
Net als ieder operating system, is 
er hier ook een API. Dus waarom 
gebruiken wij dit niet in onze 
applicaties?

26

12

34 Why developers should love their tests
Wie al een tijdje in het software development vak zit, zal het 
wel herkennen. Om de huidige feature af te ronden, moet je nog 

een aantal tests schrijven. Het blijkt verrassend lastig te zijn om het geheel 
automatisch getest te krijgen en we weten per slot van rekening al dat het werkt! 
Waarschijnlijk neig je er naar het maar te laten zitten, zoveel kan dat niet kwaad, 
toch?
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HTTP Client in IntelliJ IDEA
Het bedrijf Jetbrains heeft voor vele talen een populaire Integrated Development Environment 
(IDE) gemaakt. Denk aan IntelliJ IDEA, PyCharm en onder vele andere WebStorm. Voor de be-
taalde (Ultimate of Professional) versies van deze IDE’s is een handige plugin beschikbaar die 
standaard mee-ge-bundled is in die versies. De HTTP Client. Een plugin voor het maken van 
HTTP requests en nog veel meer, zoals beschreven zal worden 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.

Alle standaard HTTP request worden onder-
steund (afbeelding 2) en daar kan je leuke 
dingen mee doen. Zo kan je bijvoorbeeld 
testen uitvoeren op het request (zie listing 1).
De testen worden in JavaScript geschreven. 
Op alles in het bestand krijg je “code comple-
tion”, zoals je gewend bent binnen IntelliJ. 
Om het leven nog makkelijk te maken wordt 
een client en een response object gecreëerd. 
Op afbeelding 3 kan je zien dat de testen 
geslaagd zijn en op afbeelding 4 kan je zien 
wat er getest is en dus ook wat er eventueel is 
fout gegaan. In listing 2 zie je ook {{host}} en 
{{json}} staan in plaats van de echte host. 
Dit zijn een variabelen. 

Variabelen
De HTTP Client kan werken met variabelen. 
Deze kunnen uit een Regulier of een Private 
bestand komen. Deze bestanden kan je even-
tueel ook zelf maken: http-client.env.json 
/ http-client.private.env.json.

De HTTP Client is helemaal op tekst geba-
seerd is daardoor simpel in het gebruik en 
makkelijk te leren. 

Getting started...
Om te beginnen hebben je een http bestand 
(extensie .http) nodig dat je in elk project kan 
plaatsen of als scratch bestand kan maken. 
Bijvoorbeeld: my-requests.http

Afbeelding 1. 

Nu is er een tekst bestand gemaakt waar je 
je requests in kan plaatsen. Requests worden 
simpel gescheiden met drie hashes (###) 
op een nieuwe regel. Een enkele hash kan 
gebruikt worden voor commentaar.
Execute het request met de groene `play` but-
ton voor de GET of met de geijkte sneltoetsen 
van de IDE. Als je de GET uitvoert dan krijg je 
de output te zien, maar het wordt ook opge-
slagen in de <project>/.idea/httpRequests
folder. In die folder wordt ook een http-
request-log en een cookie log bijgehouden. 
Deze is ook te openen via het menu.

Op elk request kunnen annotaties geplaatst 
worden om bepaalde acties te voorkomen of 
juist af te dwingen.
# @no-log: er wordt geen log bijgehouden
# @no-redirect: het request mag geen redi-
rects volgen
# @no-cookie-jar: bewaar het cookie niet
# @use-os-credentials: gebruik de OS be-
waarde credentials bij je request.

Afbeelding 3. 

Afbeelding 2. Afbeelding 4. 
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In listing 2 staat een voorbeeld van zo’n en-
vironment bestand. Je kan er allerlei soorten 
informatie in kwijt.

 "httpbin": {
   "host": "httpbin.org",
   "json": "application/json"
 },
 "api.github.com": {
   "host": "api.github.com"
 }
}

Listing 2. 

Het private environment bestand wordt 
standaard niet aan het VCS (Version Control 
System) toegevoegd door de IDE en daar 
worden meestal authenticatie tokens en 
wachtwoorden in bewaard. Het groeperen 
en delen van je requests kunnen zo een stuk 
makkelijker gemaakt worden.
Buiten deze variabelen zijn er ook een paar 
zogenaamde “Dynamic variables” beschikbaar 
gemaakt en dat zijn de $uuid, $timestamp
en $randomInt. Deze kunnen op elk moment 
gebruikt worden en zullen respectievelijk 
een uuid, een unix timestamp en een integer 
genereren dat tussen de 0 en de 1000 ligt. Zie 
listing 3 voor een voorbeeld en listing 4 voor 
een stukje van het response. Heel handig voor 
testen.

###
POST https://{{host}}/post
Accept: {{json}}
Content-Type: {{json}}

{
  "uuid": "{{$uuid}}",
  "timestamp": "{{$timestamp}}",
  "randomInt": "{{$randomInt}}"

Listing 3.

[...]
  "json": {
    "randomInt": "779",
    "timestamp": "1594997737",
    "uuid": "f6d04da0-eefc-4aa0-ae1a-
c6a2b38c9844"
  },
[...]

Listing 4. 

Naast deze variabelen is het ook nog mogelijk 
om variabelen “at runtime” te bewaren via de 
client.global.set("variabele_naam", va-
riabele_value) in een test blok die dan in een 
volgend request weer gebruikt kan worden 
met {{variabele_naam}}. 

cURL
Nog een handige feature van de HTTP Client 
is dat het heel makkelijk is een curl com-
mando kan converteren naar het ondertussen 

bekende tekstformaat. Dit kan heel handig 
zijn als je bijvoorbeeld Postman requests wil 
porten naar de HTTP Client of als je eerst wat 
hebt uitgeprobeerd in de terminal. Als je al 
een curl command in je clipboard hebt geko-
pieerd zal deze automatisch geplakt worden 
in het tekstveld. In afbeelding 5 kan je zien 
wat het resultaat is van de conversie en welke 
opties je krijgt bij het draaien. In dit voorbeeld 
is uitgegaan van het environment bestand 
van listing 3.

Conclusie
Voor ontwikkelaars die veel gebruik maken 
van hun commerciële versie van IntelliJ, of 
andere IDE van Jetbrains, is de tekst based 
HTTP Client een super handig tool. Wellicht 
zo handig dat geen andere tools meer nodig 
zijn om dit soort requests te doen. 

REFERENCES
https://www.jetbrains.com/ (de makers )
https://httpbin.org/ (test server)
http://ivo2u.nl/oz (voorbeeld code)

### Check response status, headers, content-type and my-own-header
GET https://{{host}}/get?hallo=wereld
Accept: {{json}}
my-own-header: Hello, world!

> {%
   client.test("Request executed successfully", function() {
       client.assert(response.status === 200, "Response status is not 
       200");
   });
   client.test("Headers option exists", function() {
       client.assert(response.body.hasOwnProperty("headers"), 
       "Cannot find 'headers' option in response");
   });
   client.test("Response content-type is json", function() {
       var type = response.contentType.mimeType;
       client.assert(type === "application/json", 
       "Expected 'application/json' but received '" + type + "'");
   });
   client.test("Should have my-own-header", function() {
       client.assert(response.body.headers["My-Own-Header"] ===
 "Hello, world!",
      "Bye bye world.");
   });
%}

Listing 1. 

Afbeelding 5. 
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Spring cloud 
dataflow
In dit artikel behandelen we Spring cloud dataflow. Na te behandelen wat het is, kij-
ken we naar de architectuur en sluiten we af met mogelijke use cases om Spring cloud 
dataflow in te zetten. 

Ben Ooms is een 
gepassioneerde 
Java senior soft-
ware engineer 
die graag bezig is 
met de nieuwste 
ontwikkelingen.

Een data integratie platform met Spring Boot

De Dataflow architectuur
Het dataflow platform bestaat uit de Dataf-
low server, een relationele database en Skip-
per. Op afbeelding 1 zie je daar een schema-
tische weergave van. Voor monitoring wordt 
Micrometer gebruikt waarbij je de metrics 
naar verschillende databases kan sturen zoals 
Prometheus, Wavefront en influxDb.

De Dataflow server te samen met de data-
base is de kern van de architectuur. Je kunt 
de Dataflow server het beste vergelijken met 
een Service registry in combinatie met een 
Pipeline systeem waarbij je de verschillende 
services aan elkaar kunt koppelen. Dit kun je 
doormiddel van de web GUI of door gebruik te 
maken van een DSL. Je kunt services deployen 
en diverse parameters configureren zoals 
aantal instanties, memory settings en data 
partitionering. Daarnaast biedt de Dataflow 
server ook auditing functionaliteit aan van 
het deployen, deleten en opstarten van jobs 
en monitoring mogelijkheden. Het daadwer-
kelijk deployen delegeert de Dataflow server 
aan de Skipper server.

Skipper kun je beste zien als deployment 
bridge tussen de Dataflow server en de omge-
ving waar je de architectuur wilt deployen. Dit 
zorgt er voor dat er verschillende implementa-
tie targets toegevoegd kunnen worden zonder 
de dataflow implementatie hard te koppelen 
aan runtime environments. Op dit moment 
ondersteund de Skipper server locale, Kuber-

Spring cloud dataflow, hierna genoemd data-
flow, is een streaming en batch platform dat 
gericht is om te deployen op Cloud Foundry, 
Kubernetes of lokaal op een eigen infrastruc-
tuur. Kort gezegd is het een microservice 
chassis waar je jouw eigen microservices 
kan deployen waarbij Dataflow zorgt voor de 
onderlinge connecties tussen jouw services 
zodat je dit niet zelf handmatig of in de af-
zonderlijke services hoeft te configureren.

Dataflow gaat er vanuit dat je gebruikmaakt 
van Spring boot en Spring Cloud libraries. De 
connectie tussen de verschillende services 
worden door middel van messaging gemaakt. 
Standard heb je de keuze uit RabbitMQ of 
Kafka. Dit staat niet vast en je kunt door mid-
del van configuratie ook andere implemen-
taties gebruiken. Dataflow verwacht dat voor 
elke service die je implementeert de standard 
Spring cloud channels gebruikt genaamd 
“input” en “output”. De reden hiervoor is dat 
daardoor je flexibel pipelines kunt opzetten. 
Een goed vergelijk zou zijn met Linux utilities, 
die hebben ook een standard input en output 
zodat je verschillende tools aan elkaar kunt 
koppelen door middel van het pipe com-
mando.
In dit artikel ga ik niet diep in op Streams en 
Task services, die verdienen hun eigen artikel. 
Wil je meer weten kun je de uitstekende do-
cumentatie en tutorials daarbinnen uitvoeren. 
Dataflow heeft zijn eigen microsite te vinden 
op https://dataflow.spring.io. 
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Een data integratie platform met Spring Boot

SPRING CLOUD DATAFLOW

netes en Cloud Foundry omgevingen. Skipper 
stelt je in staat Spring boot applicaties te 
doorzoeken in repositories,  installeren, 
upgraden en terugdraaien van deployments. 
Skipper houdt ook de deployment historie 
bij. Zowel de Dataflow server en Skipper zijn 
zowel via een Web GUI en een API te bena-
deren, daarnaast is de Dataflow server ook 
door middel van een CLI te benaderen. Beiden 
maken gebruik van zowel Basic authenticatie 
als OAuth 2.0 en wordt LDAP ondersteund.

Dataflow applicatie concepten
Spring cloud dataflow maakt een globaal on-
derscheid tussen twee categorieën services, 
Long lived en short lived. Long lived applica-
ties zijn Stream gedreven, hiervoor gebruik je 
ook de Spring Cloud Stream library. Deze heb-
ben de eigenschap dat deze continu draaien. 
Short lived applicatie draaien een vaste tijd. 
Deze applicaties hebben de eigenschap dat 
deze een eindige hoeveelheid data verwerken 

en daarna stoppen. Daarnaast kunnen Short 
lived applicaties gescheduled worden. Denk 
aan batch georiënteerde processen.

Long lived applicaties hierna Stream servi-
ces genoemd komen in twee varianten. De 
eerste variant heeft een input kanaal en/
of een output kanaal hebben. De andere 
variant heeft meerdere inputs en outputs. 
Voor de laatste variant moet je wel cus-
tom bindings creëren om deze te kunnen 
gebruiken binnen Dataflow. Stream services 
bouw je door middel of van de Spring Cloud 
stream API, via de Web GUI of de Dataf-
low CLI. Stream gebruikt het concept van 
Source, Processors en Sinks. Source services 
produceren messages, Sinks consumeren 
messages en Processors zijn zowel Source 
als Sink. 
Op afbeelding 2 zie je een voorbeeld van een 
pipeline definitie uit de  documentatie waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de Dataflow CLI.

Afbeelding 1. 

Afbeelding 2. 

SPRING CLOUD 
DATAFLOW 
MAAKT EEN 
GLOBAAL 
ONDER SCHEID 
TUSSEN TWEE 
CATEGORIEËN 
SERVICES, LONG 
LIVED EN SHORT 
LIVED
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Interessant is dat Spring Dataflow een 
zestigtal Stream services heeft die je kunt 
gebruiken als basis. In dit voorbeeld wordt 
een stream pipeline gecreëerd met de http en 
log service. Door middel van het pipe teken 
worden beide services aan elkaar gekoppeld. 
In deze simpele Stream pipeline wordt iedere 
keer dat de endpoint aangeroepen wordt de 
request log doorgestuurd naar de log service. 
Daarna kun je in Grafana de log terugvinden. 
Op afbeelding 3 zie je de runtime architectuur 
van een pipeline samengesteld uit en http en 
een jdbc stream ter illustratie. 

Batch services bouw je door middel van het 
Spring Cloud Task library. Met Spring Cloud 
Task Library kun je kort levende services bou-
wen die de start, eindtijd en exit code loggen. 
Wanneer je al met Spring Batch heb gewerkt, 
zal Spring Cloud Task je hieraan laten denken, 
er zijn gelijkenissen maar Spring Batch heeft 
veel meer mogelijkheden dan Spring Cloud 

Task. Dataflow geef je de mogelijkheid om 
Composed Tasks te definiëren. Composed 
Tasks zijn een verzameling Task die in een be-
paalde volgorde gedraaid worden, denk hierbij 
conceptueel aan een Job. Op afbeelding 4 zie 
je een voorbeeld van een Task applicatie die 
facturatie gegevens ophaalt en verwerkt in 
een database. 

Dataflow biedt je de mogelijkheid om Task 
applicaties op meerdere runtime platforms te 
deployen. Daarnaast kun je de Tasks ad-hoc 
starten of schedulen. Door gebruik te maken 
van Spring Batch kun je gefaalde jobs herstar-
ten via Dataflow vanaf het gefaalde punt als 
je de Batch zo geschreven heb dat deze dat 
ook ondersteunt.

Dataflow use cases
Spring zelf raadt Dataflow aan voor data 
integratie vraagstukken. Wat het platform 
interessant maakt is dat je pipelines kunt de-

Afbeelding 3. 
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clareren voor de vaste stromen maar ook tij-
delijke pipelines kunt creëren om bijvoorbeeld 
een datamigratie of eenmalige conversie te 
maken van bestaande services.

Use cases om dit platform in te zetten zou-
den bijvoorbeeld om een data lake te voeden. 
Daar zie je vaak vele verschillende datastro-
men die sterk afwijken van elkaar waarbij 
de koppelingen ook nog eens sterk wijzigen. 
Een andere interessante use case zou een 
groot (legacy) batch georiënteerd systeem in 
dataflow onder te brengen. Dit zou als eerste 
de onderhoudbaarheid en beheersbaarheid 
vergroten. Daarnaast zou je wellicht zelfs 
gecontroleerd stappen kunnen maken om van 
batch georiënteerd naar streaming georiën-
teerde manier van werken te implementeren.

Hoewel je op het Dataflow platform ook 
applicaties kunt draaien die niet op Spring 
gebaseerd zijn, lijkt dit wel veel boilerplate 

op te leveren. Om optimaal gebruik te maken 
van Dataflow is het goed om bekend te zijn 
of worden met Spring Cloud Stream, Spring 
cloud Task en Spring Batch. Ook interes-
sant om te noteren zijn dat de services die je 
ontwikkelt niet vast aan Dataflow zitten, met 
andere woorden kun je deze services zelfstan-
dig draaien en op eigen omgevingen deployen.

Wil je spelen met Dataflow kun je dit lokaal 
installeren of zoals ik gedaan heb op een Mi-
nikube instantie installeren. De documentatie 
biedt verschillende installatie mogelijkheden 
die je hier stap voor stap in begeleiden. Ik heb 
eerst dit via Helm gedaan, dit nam veel tijd in 
beslag maar zou kunnen door mijn beperkte 
kennis van Helm daarna heb ik de kubectl 
gebruikt, dat ging snel maar waren wel veel 
handmatige stappen.

Spring heeft een minisite voor Dataflow, daar 
vind je de documentatie voor het installeren, 
tutorials en de gebruikers documentatie. 

SPRING CLOUD DATAFLOW

Afbeelding 4. 

HOEWEL JE OP 
HET DATAFLOW 
PLATFORM OOK 
APPLICATIES 
KUNT DRAAIEN 
DIE NIET OP 
SPRING GEBA-
SEERD ZIJN, LIJKT 
DIT WEL VEEL 
BOILERPLATE OP 
TE LEVEREN
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 JVM
Stel, je bent op zoek naar een nieuwe auto. Je gaat afwegen welke auto het beste bij je past. 
Je maakt een keuze op basis van parameters zoals de infrastructuur waar je op gaat rijden, 
maak je vaak lange of korte ritten, en hoeveel zitplaatsen of ruimte heb je nodig? Wist je dat 
je dit concept ook kunt toepassen op het kiezen van een  distributie van Java? In dit artikel 
gaan we daar uitgebreid op in. Het kiezen van de juiste distributie met bijbehorende JVM kan 
namelijk een behoorlijke impact hebben op hoe jouw Java-applicatie zich gedraagt.
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De smaakmaker van Java

(referentie 3). Mark Reinhold, de Chief Archi-
tect van Java bij Oracle, heeft in een presenta-
tie meegedeeld dat er naar schatting al meer 
dan een millennium aan werk in manuren 
in deze JVM zit. Dit geeft een idee van de 
complexiteit van de interne werking van een 
JVM. Standaard wordt deze JVM geleverd in 
de Oracle JDK (referentie 1) en Oracle OpenJDK 
distributie (referentie 2). De Oracle JDK versie 
is hun commerciële versie waar ze support op 
leveren en de OpenJDK distributie is geleverd 
als open source variant.

 Eclipse “OpenJ9”
Deze JVM is gebaseerd op de IBM J9 JVM, en 
wordt sinds 2017 nog steeds door onder an-
dere IBM ontwikkeld als open-source project 
onder de Eclipse Foundation. Vandaar dat de 
JVM in die omgeving de naam Eclipse OpenJ9 
draagt (referentie 5). Ondanks dat deze JVM 
volledig compliant is aan de JVM specifica-
ties is deze niet gebaseerd op de OpenJDK 
codebase. Hij is volledig gebouwd door IBM 
in de tijd dat Java nog niet open source was. 
Vanwege het feit dat IBM deze JDK in veel van 
hun eigen middleware producten gebruikt, 
heeft deze JVM een reputatie kunnen op-
bouwen op het gebied van hoge prestaties, 
schaalbaarheid en betrouwbaarheid met als 
paradepaardje het geoptimaliseerde geheu-
gengebruik.

Menig Java developer zal niet anders gewend 
zijn dan met Java aan de slag te gaan door de 
Java Development Kit (JDK) te downloaden 
van de Oracle (referentie 1) website. Hier is 
niks mis mee, omdat je zo direct volledig aan 
de slag kan.

OpenJDK is de open source codebase voor vele 
andere JDK distributies, waaronder de zojuist 
genoemde van Oracle zelf. De OpenJDK is op 
zichzelf geen distributie, maar source-code. 
Voor providers van binaire distributes, geba-
seerd op de OpenJDK sources, is het mogelijk 
om hun compatibiliteit te testen met de Java 
Compatibility Kit (JCK of TCK voor Java SE). Dit 
maakt het mogelijk voor vendors om compati-
ble (drop-in replacements) te zijn met Hot-
spot gebaseerde distributies van Oracle. Deze 
zogenaamde downstream distributies van 
OpenJDK kunnen snel voor hun klanten hun 
eigen patches en optimalisaties doorvoeren. 
Hier gaan we later in het artikel dieper op in 
met voorbeelden. Vaak geven deze distribu-
ties hun patches ook weer terug (upstream) 
aan de OpenJDK.

Hieronder wordt een representatieve, maar 
niet complete, lijst van downstream distribu-
ties van ‘general purpose’ JDK’s en hun JVM’s 
beschreven. 

Oracle 
“HotSpot”
Dit is de reference 
implementatie 

van Oracle die sinds het ontstaan van Java 
doorontwikkeld is in de OpenJDK code base 
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 AdoptOpenJDK
AdoptOpenJDK levert downstream binaries 
van de OpenJDK, voor verschillende bestu-
ringssystemen (referentie 4). AdoptOpenJDK 
binaries zijn dus grotendeels gelijk aan de 
Oracle OpenJDK distributie. Als er security 
fixes zijn die geïmplementeerd worden in 
de OpenJDK sources zal AdoptOpenJDK daar 
binaries voor bouwen. Hetzelfde doen ze ook 
voor Eclipse OpenJ9 binaries. AdoptOpenJDK 
als bedrijf levert verder geen support op de 
verschillende versies.

 Azul Systems “Zulu”
Azul onderhoudt binaire downstream versies 
van de OpenJDK (zulu) en biedt hier support 
op, ook als Oracle al gestopt is met support 
leveren, bijvoorbeeld voor Java SE 1.6. Patches 
zullen dus worden gemaakt op basis van Ser-
vice Level Agreements (SLA) wat meteen ook 
hun verdienmodel is. Ze blijven ook nieuwe 
ontwikkelingen toepassen (back-porten) op 
oudere versies. Zo is dit momenteel de enige 
Java SE 1.8 met een Java Flight Recorder (JFR) 
en TLS 1.3 support.

 Amazon Corretto
Corretto is een door Amazon onderhouden 
downstream distributie van de OpenJDK. Alle 
AWS instanties die Java draaien gebruiken 
standaard Corretto. OpenJDK is de source 
van deze distributie en Corretto voert zijn 
eigen patches hier op uit. Amazon, met al zijn 
klanten, is een groot gebruiker van Java en 
Corretto is hierdoor een stabiele distributie 
geworden. Ze zijn een nieuwe distributeur 
(sinds eind 2018) en bieden multi platform 
downloads aan van Corretto 8 en 11. Corretto 
is uniek, omdat ze kosteloos zogenaamde 
Long Term Support (LTS) leveren op deze 
versies (referenties 8 en 9). De LTS voor 
Corretto 8 loopt in ieder geval tot 2023 en is 
een drop-in replacement voor de op HotSpot 
gebaseerde JDK’s.

 Oracle “GraalVM”
GraalVM is een universele virtuele machine 
voor het uitvoeren van applicaties die zijn 
geschreven in JavaScript, Python, Ruby, R, 
JVM-gebaseerde talen zoals Java, Scala, 
Groovy, Kotlin, Clojure en LLVM-gebaseerde 
talen zoals C en C++. GraalVM verwijdert de 
isolatie tussen programmeertalen en maakt 
interoperabiliteit in een gedeelde runtime 
mogelijk. Daarnaast bevat GraalVM een 
hele lijst van features die je niet terugvindt 
in een andere JVM. Een van de bekendste 
features is de ahead-of-time compilation 
(AOT) gebaseerde JIT waarmee deze JVM 
beter kan presteren. Deze feature gebruik je 
als je GraalVM gebruikt als een conventio-
nele JVM.

Daarnaast heb je met GraalVM namelijk ook 
de mogelijkheid om je app helemaal native 
te compileren door middel van AOT compi-
latie (referentie 11). Hiermee wordt machine 
geoptimaliseerde code gegenereerd van je 
app, zoals een standaard native compiler die 
zou produceren. Deze kun je dan draaien als 
een native executable zonder JVM. Hier-
mee heb je alle (on)gemakken van native 
executables.

GraalVM is beschikbaar als community (CE) en 
als Enterprise editie (EE) (referentie 10). Voor 
die laatste heb je wel een licentie van Oracle 
nodig, maar bevat dan ook de optimalisaties 
en commerciële features die niet aanwezig 
zijn in de CE editie.

Waarom een andere JVM?
Zoals eerder gezegd verschilt vele JVMs op 
zijn interne werking, maar ook op eventu-
ele commerciële features die deze biedt of 
het doel waar het origineel voor gemaakt 
is. Enkele belangrijke, makkelijk meetbare 
punten waar je voordelen op kunt baseren 
zijn hieronder beschreven.

Opstarttijd
Als opstart tijd een hele belangrijke require-
ment voor jouw applicatie is, dan heb je een 
uitdaging als je met Java werkt. Hier wordt 
hard aan gewerkt door JVM’s als GraalVM, 
maar ook OpenJ9. Voor langlopende proces-
sen als servers kan het zijn dat dit helemaal 
geen belangrijke eis is. 

ALS OPSTART 
TIJD EEN HELE 
BELANGRIJKE 
REQUIREMENT 
VOOR JOUW 
APPLICATIE 
IS, DAN HEB 
JE EEN UIT-
DAGING ALS 
JE MET JAVA 
WERKT
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CPU en geheugen gebruik
Als je je applicatie in een cloud draait, is het 
nuttig om te checken hoeveel resources deze 
gebruikt. Clouds baseren vaak hun rekening 
voor afnemers op het geheugen en/of CPU 
gebruik van applicaties die je daar draait. Als 
je naar een JVM overstapt die minder geheu-
gen en/of CPU gebruikt, kan dit een behoor-
lijke positieve impact hebben op de rekening 
die je betaalt. 

Om een impressie te geven hoe groot de 
verschillen kunnen zijn, is hier een voorbeeld 
van het startup geheugengebruik weerge-
ven gebaseerd op twee verschillende JVM 
distributies. Hierin wordt de spring-petshop 
applicatie (referentie 6) gebouwd en gedraaid  
op twee verschillende JVM distributies: de 
AdoptOpenJDK Hotspot 
JVM 1.8 en de Eclipse OpenJ9 1.8. De appli-
caties zijn alleen gestart, verder zijn er geen 

handelingen uitgevoerd. VisualVM (referentie 
7) is gebruikt om ze te monitoren.

Afbeelding 1 laat een aantal statistieken 
van de OpenJ9 1.8 JVM zien. Het geheugen-
gebruik bij startup was rond de 120 MB en 
loopt daarna snel op naar rond de 250 MB om 
daarna weer snel door de Garbage Collector 
(GC) opgeschoond te worden. Het CPU gebruik 
fluctueert flink maar zit gemiddeld op zo’n 
40%.

Het opstart geheugengebruik van de Hotspot 
1.8 JVM (afbeelding 2) begint met een geheu-
gengebruik van bijna 730 MB en loopt de tien 
minuten daarna op naar ongeveer 1200 MB. 
Het CPU gebruik daarentegen is bijna 0%.

Dit zijn significante verschillen voor JVM’s, 
zonder enige vorm van tuning. Dit is een sim-
pele test en is bedoeld om grote verschillen te 

Afbeelding 1.
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illustreren. Meer testen zijn nodig, zeker op 
de instanties voor productie om tot welover-
wogen keuzes te komen.

 Extended support
In het geval je op een project zit dat zich 
prima houdt op Java 8 en nog geen plannen 
heeft te migreren naar een nieuwere versie, is 
het mogelijk om een distributie te kiezen die 
doorlopende Java 8 support biedt voor de JVM. 
Denk daarbij aan dat security-, performance- 
of stabiliteitsverbeteringen worden gepatcht 
zonder dat je een nieuwere versie van een JDK 
hoeft te adopteren. Hier zijn zowel commu-
nity als commercieel gedreven versies van, 
zoals getoond in de eerder vermelde lijst. Dit 
fenomeen kan dus grote impact hebben bij 
het maken van een keuze. 

Specifieke Garbage 
Collector (GC)
Sommige applicaties, zeker wanneer deze in 
een cloud draaien, hebben behoefte aan een 
specifieke GC die het best past bij het soort 
gedrag van de applicatie. Als een applicatie 
vaak start/stopt, in tegenstelling tot gestart 
worden en dan maandenlang draaien, is 
er zeer waarschijnlijk behoefte aan een GC 
die die optimaal de resources beheert in de 
draaiende JVM. Niet alle beschikbare JVM 
distributies ondersteunen elke GC, dus is het 
verstandig hiermee rekening te houden bij het 
zoeken naar de juiste distributie.

Conclusie
Omdat out-of-the-box gedrag per JVM al 
verschil kan maken, loont het de moeite om 
verschillende distributies eens uit te proberen 
om te kijken of je applicatie hierdoor beter 
gaat performen. Als je een specifieke feature 
van een JVM nodig hebt, of een support con-
tract hebt, is het verstandig om te inventa-
riseren welke JVM dit contract aanbeveelt of 
afdwingt. Het kiezen van de juiste distributie 
kan daarom op verschillende fronten van be-
lang zijn. En laten we eerlijk zijn, als develo-
pers onder elkaar: het kan best leuk zijn om te 
experimenteren met de JVM als “motor” die 
jouw applicaties als “auto” laat rijden. 

JVM

Afbeelding 2.

HET LOONT DE 
MOEITE OM 
VERSCHILLEN-
DE DISTRIBU-
TIES EENS UIT 
TE PROBEREN 
OM TE KIJKEN 
OF JE APPLICA-
TIE HIERDOOR 
BETER GAAT 
PERFORMEN
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 GraalVM
Java en native performance is al sinds het begin een discussiepunt. 
De JVM is in de loop der jaren weliswaar een heel stuk sneller ge-
worden en kan voor veel doeleinden aardig concurreren met andere 
talen en platformen, toch zijn er nog wel een paar punten waar het 
nog een achterstand heeft op native applicaties. Met name als het 
om opstarttijd en geheugengebruik gaat, dan is de JVM relatief 
langzaam en gulzig. In dit artikel willen we een alternatief bespre-
ken dat sinds enige tijd door Oracle wordt ontwikkeld en beschik-
baar gesteld: GraalVM [1].

Wat heb je eraan?

waarop je de build uitvoert een aangeraden 
minimum van 32GB RAM nodig heeft. Tijdens 
vroege testen met een oude laptop met 8GB 
bleek dit geen loze kreet. De machine was 
tijdens de build onbruikbaar en geregeld 
mislukte deze. Een nieuwere machine met 
16GB ging al beter, maar ook hier ging het nog 
wel eens mis.

Naast deze build requirements zijn er nog 
andere restricties. Bepaalde technieken als 
reflectie en dynamische code injectie werken 
niet. Er zijn voor de meeste technieken 
inmiddels wel mogelijkheden om deze toch te 
gebruiken, maar dat kan betekenen dat je het 
een en ander moet configureren.

Ondersteuning in populaire 
frameworks
Voor het ontwikkelen van moderne native 
Java applicaties met GraalVM zijn er meerdere 
frameworks geschikt. De frameworks Quarkus 
en Micronaut zijn allebei relatief jonge frame-
works en richten zich beide op het ontwikke-
len van container first microservices.  
Zowel Micronaut als Quarkus ondersteunen 
het compileren van native images out of the 
box, met een grote hoeveelheid aan extensi-
ons om het leven van een developer mak-
kelijker te maken. Denk hierbij aan standaard 
functies van een service zoals de interactie 
met databases en het ontwikkelen van een 

GraalVM is meerdere dingen in een. Het 
project omschrijft zichzelf als een high-
performance runtime, ideaal voor microser-
vices. Naast Java ondersteunt het ook nog 
een aantal andere talen als JavaScript, C, C++, 
Ruby en Python. Ook kan het bijvoorbeeld in 
Oracle DB draaien. 

Allemaal hartstikke interessant, maar voor 
dit artikel beperken we ons tot Java en de 
onderdelen die het high-performance maken. 
Dat houdt in dat we gaan kijken naar GraalVM 
als alternatief voor de standaard Hotspot 
compiler en naar de native image optie.

De eerste optie, GraalVM als alternatieve JIT-
compiler, is de minst ingrijpende vorm. Deze 
gebruikt nog steeds de JVM en je compileert 
je project nog steeds naar byte-code. Je hoeft 
alleen een aantal opties aan te zetten voor de 
runtime:

  -XX:+UnlockExperimentalV
MOptions -XX:+EnableJVMCI 
-XX:+UseJVMCICompiler

Dit werkt officieel vanaf Java 10, onofficieel 
vanaf 9.

De tweede optie, waarbij de code naar een 
native image wordt omgezet, is een stuk in-
grijpender. Al is het maar omdat de machine 
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REST API. Maar naast standaard functio-
naliteiten bieden deze frameworks ook erg 
interessante functionaliteiten aan voor deve-
lopers gewend aan het Spring Boot frame-
work. Quarkus en Micronaut bieden namelijk 
extensions aan die een subset van Spring 
en Spring Boot functionaliteit beschikbaar 
maken in Quarkus en Micronaut. De frame-
works mappen de Spring annotaties naar 
de alternatieven van Quarkus of Micronaut 
waardoor een Spring developer zich snel kan 
aanpassen aan deze nieuwe omgeving, mits 
de ondersteunde subset voldoende is voor de 
te bouwen applicatie.
Spring is ook bezig met het ondersteunen 
van GraalVM. Op dit moment biedt Spring 
het experimentele project Spring-graalvm-
native aan met het doel om het compileren 
van native images out-of-the-box te laten 
werken voor Spring Boot applicaties. Voor 
nu is er echter alleen nog maar een alpha 
versie beschikbaar en is het project nog niet 
geschikt voor gebruik in productie. Het is 
zeker mogelijk om simpele Spring Boot apps 
te compileren naar native images met behulp 
van dit project en handmatige configuratie, 
maar het is een lastig proces wat nog lastiger 
wordt naarmate de applicatie ingewikkelder 
wordt. 

 GraalVM: de cijfers
Om een en ander te vergelijken, is er een 
simpel domein model uitgewerkt en op basis 
daarvan zijn REST based services gemaakt in 
Micronaut, Quarkus en Spring Boot.
Vervolgens hebben we over een aantal assen 
gemeten wat de invloed van GraalVM als JIT-
compiler en met native-image is. Zie [3] voor 
de gebruikte code. Als assen zijn opstarttijd, 
geheugengebruik en grootte van de container 
inclusief applicatie gekozen. De achterlig-
gende reden is dat we wilden zien welke 
voordelen dit voor een cloud-deployment zou 
kunnen hebben.

Zoals uit alle drie de grafieken wel blijkt, kan 
het gebruik van native-image een enorme 
winst opleveren. Dat is bij alledrie de projec-
ten wel de trend. De verschillen zijn verder 
klein tussen de drie frameworks, al lijkt Quar-
kus bij alledrie de testen als zuinigste uit de 

bus te komen. Daarnaast is ook het gebruik 
van GraalVM als Jit-compiler al een interes-
sante optie. Zeker het geheugengebruik gaat 
er al een stuk op vooruit.

 Hoe werkt dat dan en wat kun-
nen we daar nu mee?
Zoals te zien, levert Graal in beide varianten 
een verbetering op ten opzicht van de default 
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JVM, maar hoe komt dat dan? Bij GraalVM als 
JIT-compiler zit de winst in een verbeterde 
analyse van je code. Met name Partial Escape 
Analysis (PAE, [2]) is verantwoordelijk daar-
voor, maar ook meer inlining enkele andere 
optimalisaties helpen mee. Samen zorgt 
dit ervoor dat er meer objecten op de stack 
geplaatst kunnen worden in plaats van op de 
heap. Dat is een stuk goedkoper in geheugen 
toewijzing en, later, garbage collection. Dat 
verklaart vooral het lagere geheugengebruik, 
maar ook een deel van de performanceverbe-
teringen.

Wel merken we dat de verbeteringen minder 
groot zijn, dan sommige van de voorbeelden 
die op de GraalVM site staan of in de praatjes 
van bijvoorbeeld Twitter [4] of de Neder-
landse Politie [5] naar voren komen. Dat komt 
mogelijk doordat de laatste twee organisaties 
veel gebruik maken van Scala en deze door 
haar manier van geheugengebruik meer uit de 
verbeteringen van GraalVM haalt, dan als je 
een zelfde applicatie in Java zou draaien.

Verder dient opgemerkt te worden dat 
GraalVM, omdat het in Java geschreven is, ook 
een stukje heap in gebruik neemt. Rond de 40 
MB lijkt dat momenteel in beslag te nemen. 
Als je applicatie klein genoeg is, dan kan dat 
genoeg zijn om de positieve effecten van 
GraalVM teniet te doen.

Waar je wel spectaculaire verbeteringen ziet 
is bij de native-image compilatie. De opstart-
tijden zijn al gauw in de sub-milliseconde en 
ook het geheugengebruik en de image groot-
tes zijn fors lager. Hoewel ook hier de com-
piler de verbeteringen gebruikt die GraalVM 
als JIT-compiler ook gebruikt, is iets anders 
hier datgene wat de doorslag geeft. Voor 
de native-image compilatie wordt namelijk 
gekeken welke code er allemaal daadwerkelijk 
gebruikt wordt. Dat kan de vele tientallen zo 
niet een paar honderd megabyte aan libraries 
en JVM code al snel reduceren tot enkele 
megabytes.
Dat heeft zowel zijn weerslag in de grootte 
van de binary, de opstarttijd en het geheu-
gengebruik. Wat er niet is, hoeft immers ook 
niet opgeslagen, geladen of gecompileerd te 
worden. Aanvullend is daar dan nog dat de 
GraalVM compiler een initiële heap opzet. 
Daarin worden zoveel mogelijk van de objec-

ten alvast geïnitialiseerd opgenomen, zodat 
dat niet bij het opstarten hoeft te gebeuren.

Met name de eerste techniek zorgt voor een 
aantal uitdagingen. AOP, reflectie en andere 
dynamische technieken kun je vaak niet goed 
van te voren voorspellen. Met hints is dat te 
ondervangen, zodat bepaalde code alsnog 
gecompileerd wordt en in het native-image 
terecht komt. Zeker bij Micronaut en Quarkus 
is daar al een hoop voor je gedaan voor de 
standaard onderdelen. Het Spring framework 
heeft nog het een en ander te doen daar, al is 
het experimentele Spring Graal native project 
hard aan de weg aan het timmeren om deve-
lopers te ondersteunen.

Onder de streep valt te concluderen dat 
GraalVM een interessante ontwikkeling is. 
De JIT-compiler is al experimenteel aanwezig 
in de JVM en zal ongetwijfeld een keer C2 
vervangen als standaard. Tot die tijd is het 
nog uitproberen of het voor jouw use case al 
interessant is.

De route met native-images lijkt voor nu nog 
een brug te ver voor veel use cases. Al is het 
maar omdat er nog heel wat ontwikkeling 
nodig is om allerhande libraries geschikt te 
maken. Heb je echter een use case, bijvoor-
beeld serverless of REST-based microservices, 
waarbij Micronaut of Quarkus een mogelijk-
heid is en waar de andere restricties niet zo’n 
grote rol spelen, dan is het zeker de overwe-
ging waard. 

 LINKS:
[1] https://www.graalvm.org/

16-18 GRAALVM.indd   1816-18 GRAALVM.indd   18 14-10-20   09:4514-10-20   09:45



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 8-10-2020   08:50:568-10-2020   08:50:56



20

JAVA MAGAZINE

Bouw zelf een PWA met gezichts-
herkenning en spraakherkenning

Dit is een vervolg op de tweede tutorial over PWA (zie links onderaan dit artikel voor de voor-
gaande tutorials). Je kan deze tutorial ook volgen als je de tweede niet hebt gevolgd. 
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Deel 3

apparaat op afstand. Je kan hiervoor ngrok
gebruiken. Zie: https://ngrok.com/

Installeer ngrok middels:npm install -g ngrok 

En run het volgende commando in je terminal: 
ngrok http 8080. Dit commando genereert 
een public url voor je. Browse vervolgens naar 
de gegenereerde url op je mobiel in Chrome.

Gezichtsherkenning 
middels JavaScript
Gezichtsherkenning is een van de meest 
gebruikte toepassingen van Artificial Intel-
ligence. Het gebruik van gezichtsherkenning 
is de afgelopen jaren toegenomen.

We gaan ons richten op enkele nieuwe Web 
API’s, zoals:

   Face detection API, voor gezichtsherken-
ning in de browser 
https://justadudewhohacks.github.io/
face-api.js/docs/index.html

   Web Speech API, om tekst in te kunnen 
spreken https://developer.mozilla.org/
en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API/
Using_the_Web_Speech_API

Deze API’s voegen we toe aan onze bestaande 
PWA voor het maken van selfies. Met face de-
tection voorspellen we je emotie, je geslacht 
en je leeftijd.  Om een begeleidende tekst in 
te spreken (‘Speech to text’) voor je selfie, kan 
je eenvoudig de Speech API inzetten.

Experimental Web Platform 
features
Bovenstaande API’s werken alleen als je ‘Ex-
perimental Web Platform features’ aangezet 
hebt in je Chrome browser (zie afbeelding 1) 
via de url: chrome://flags

Project Setup
Als uitgangspunt voor de tutorial, clone je de 
volgende Github repository:

git clone https://github.com/
petereijgermans11/progressive-web-app

Ga vervolgens in je terminal naar de directory: 

cd pwa-article/pwa-app-native-
features-rendezvous-init

Installeer de dependencies middels:  
npm i && npm start  
en open de webapp op: 

http://localhost:8080

Public url voor je mobiel
Er zijn veel manieren om toegang te krijgen 
tot onze localhost:8080 vanaf een mobiel 

Afbeelding 1.

Afbeelding 2. Afbeelding 3.
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PWA

In deze tutorial bouwen we de bestaande app 
uit voor gezichtsherkenning die zelfs in de 
browser werkt. Aan de hand van je gemaakte 
selfie voorspellen we je emotie, je geslacht 
en je leeftijd. We maken hier gebruik van de 
Face-api.js. Face-api.js bevat een JavaScript-
API voor gezichtsherkenning in de browser. 
Deze API is geïmplementeerd bovenop de API 
van tensorflow.js. De output van deze app 
ziet er uit zoals in afbeelding 2. 

De stappen om bovenstaande te implemente-
ren zijn als volgt:

Stap 1: face-api
Face-api.js bevat een JavaScript-API voor ge-
zichtsherkenning in de browser. Deze face-api 
staat reeds in de folder: public/src/lib. 

Stap 2: modellen
Modellen zijn de getrainde gegevens die we 
zullen gebruiken om kenmerken van je selfie 
te detecteren. Deze modellen staan al klaar in 
de folder: public/src/models. 

Stap 3: index.html 
In het index.html-bestand importeren we:
- bestaande facedetection.css voor de styling 
(zie Listing 1);
- face-api.min.js, dit is de Face detection API 
voor het verwerken van de modelgegevens en 
het extraheren van de features (zie Listing 3);
- facedetection.js waar we onze logica zullen 
schrijven.

Importeer eerst de styling in de index.html

Plaats de code van listing 2 in het index.html-
bestand, direct onder de tag: <div id=”create-
post”>

<link rel="stylesheet" href="src/css/facedetection.css">

Listing 1.

<video id="player" autoplay></video>
<div class="container-faceDetection">
</div>
<canvas id="canvas" width="320px" height="240px"></canvas>
<div class="result-container">
   <div id="emotion">Emotion</div>
   <div id="gender">Gender</div>
   <div id="age">Age</div>
</div>

Listing 2.

<script src="src/lib/face-api.min.js"></script>
<script src="src/js/facedetection.js"></script>

Listing 3. 

const startVideo = () => {
   navigator.mediaDevices.getUserMedia({video: {facingMode: 'user'},  
   audio: false})
       .then(stream => {
           videoPlayer.srcObject = stream;
           videoPlayer.style.display = 'block';
           videoPlayer.setAttribute('autoplay', '');
           videoPlayer.setAttribute('muted', '');
           videoPlayer.setAttribute('playsinline', '');
       })
       .catch(error => {
           console.log(error);
       });
}

Listing 4.

Promise.all([
   faceapi.nets.tinyFaceDetector.loadFromUri("/src/models"),
   faceapi.nets.faceLandmark68Net.loadFromUri("/src/models"),
   faceapi.nets.faceRecognitionNet.loadFromUri("/src/models"),
   faceapi.nets.faceExpressionNet.loadFromUri("/src/models"),
   faceapi.nets.ageGenderNet.loadFromUri("/src/models")
]).then(startVideo);

Listing 5. 
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We maken gebruik van de bestaande video-
tag om een selfie te kunnen maken. (zie 
Listing 2). En een ‘result-container’ voor het 
voorspellen van je emotie, je geslacht en je 
leeftijd.

Plaats de code van listing 3 onderaan de 
index.html, zodat we gebruik kunnen maken 
van de Face-detection API.

Stap 4: inlezen modellen in de PWA
Eerst maken we een aparte functie aan in 
feed.js voor het starten van de video-strea-
ming (zie Listing 4). Verplaats de volgende 
bestaande code uit de initializeMedia-functie 
in een aparte functie onder de naam startVi-
deo. Deze functie is verantwoordelijk voor de 
video-streaming.

In het bestaande feed.js gebruiken we Promi-
se.all om de modellen voor de face-API asyn-
chroon in te laden. Zodra deze modellen goed 
zijn ingeladen, roepen we de aangemaakte 
startVideo()-functie aan (zie Listing 5).

Plaats de code van listing 5 onderaan in de 
initializeMedia-functie.

Stap 5: Implementeer de facedetection.js
Hieronder staan   de functies van de Face-de-
tection API, die we in onze app gebruiken:

faceapi.detectSingleFace
faceapi.detectSingleFace maakt gebruik van 
de SSD Mobilenet V1 Face Detector. Je kunt 
de gezichtsherkenning specificeren door het 
videoPlayer object een opties object door te 
geven. Om meerdere gezichten te detecteren, 
vervang dan de functie detectSingleFace door 
detectAllFaces.

withFaceLandmarks
Deze functie wordt gebruikt voor het detecte-
ren van 68 gezichtsoriëntatiepunten.

withFaceExpressions
Deze functie detecteert alle gezichten in een 
afbeelding en herkent gezichtsuitdrukkingen 
van elk gezicht en retourneert een array.

withAgeAndGender
Deze functie detecteert alle gezichten in een 
afbeelding, schat de leeftijd en herkent het 
geslacht van elk gezicht en retourneert een 
array.

Plaats onderstaande code in de bestaande 
file met de naam: facedetection.js, onder de 

reeds aanwezige code (zie Listing 6). Hierin 
worden bovenstaande functies aangeroepen, 
om de gezichtsherkenning uit te voeren.

Ten eerste wordt een playing event handler 
toegevoegd aan de videoPlayer, die reageert 
als de videocamera actief is. De variabele 
videoPlayer bevat het HTML-element <vi-
deo>. Hierin worden je videotracks gerenderd. 
Vervolgens wordt er een canvasElement 
aangemaakt onder de naam canvasFor-
FaceDetection. Deze wordt gebruikt voor de 
gezichtsherkenning. Deze canvasForFace-
Detection wordt geplaatst in de container-
faceDetection.

videoPlayer.addEventListener("playing", () => {
 const canvasForFaceDetection = faceapi.createCanvasFromMedia(video 
 Player);
 let containerForFaceDetection = document.querySelector(".container-
 faceDetection");
 containerForFaceDetection.append(canvasForFaceDetection);

 const displaySize = { width: 500, height: 500};
 faceapi.matchDimensions(canvasForFaceDetection, displaySize);

 setInterval(async () => {
   const detections = await faceapi
     .detectSingleFace(videoPlayer, new faceapi.TinyFaceDetectorOptions())
     .withFaceLandmarks()
     .withFaceExpressions()
     .withAgeAndGender();

   const resizedDetections = faceapi.resizeResults(detections,
   displaySize);
     canvasForFaceDetection.getContext("2d").clearRect(0, 0, 500,   
     500);

   faceapi.draw.drawDetections(canvasForFaceDetection,
   resizedDetections);
   faceapi.draw.drawFaceLandmarks(canvasForFaceDetection,
   resizedDetections);
   if (resizedDetections && Object.keys(resizedDetections).length > 0) 
{
     const age = resizedDetections.age;
     const interpolatedAge = interpolateAgePredictions(age);
     const gender = resizedDetections.gender;
     const expressions = resizedDetections.expressions;
     const maxValue = Math.max(...Object.values(expressions));
     const emotion = Object.keys(expressions).filter(
       item => expressions[item] === maxValue
     );
     document.getElementById("age").innerText = `Age 
     ${interpolatedAge}`;
     document.getElementById("gender").innerText = `Gender - 
     ${gender}`;
     document.getElementById("emotion").innerText = `Emotion - 
     ${emotion[0]}`;
   }
 }, 100);
});

Listing 6

<link rel="stylesheet" href="src/css/speech.css">

Listing 7. 
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De functie setInterval() herhaalt de functie 
faceapi.detectSingleFace per tijdsinterval 
van 100 milliseconden. Deze functie wordt 
asynchroon aangeroepen middels async/
await en uiteindelijk worden de resultaten 
van de gezichtsherkenning weergegeven in de 
velden: emotion, gender en age.

Web Speech API
De interface die we gaan bouwen voor de Web 
Speech API ziet er uit zoals hieronder weerge-
geven (zie afbeelding 3). Zoals je ziet bevat 
het scherm een invoerveld om tekst in te 
voeren. Maar het is ook mogelijk om tekst in 
te spreken middels ‘Speech to text’. Hiervoor 
moet je op de microfoon icoon klikken in het 
invoerveld. 

Onder dit invoerveld kan je ook nog een ge-
wenste taal uitkiezen via een select box.

De stappen om bovenstaande te implemente-
ren zijn als volgt:

Stap 1: index.html 
In het index.html-bestand importeren we:
- de bestaande speech.css voor de styling (zie 
Listing 7);
- speech.js waar we onze logica zullen 
schrijven voor de ‘Speech to Text’ feature (zie 
Listing 9).

Importeer eerst de styling in index.html
Plaats de onderstaande code in de index.html, 
direct onder de tag:  <form>  (zie Listing 8).
In het <div id="info"> - sectie zijn de info 
teksten geplaatst die getoond kunnen wor-
den, zodra gebruik gemaakt wordt van deze 
API.

Middels de startButton onclick-event, kan je 
de API opstarten en gebruiken. Tenslotte kan 
je met updateCountry onchange-event een 
gewenste taal selecteren via een select box.

Plaats de code van listing 9 onderaan index.
html, zodat we gebruik kunnen maken van de 
Web Speech API.

Stap 2:  Implementeer de Web Speech API
Deze code in de speech.js initialiseert de Web 
Speech Recognition API (zie Listing 10). 

Eerst wordt gecontroleerd of de API van de 
‘webkitSpeechRecognition’ beschikbaar is 
in het window object. Het window object 
representeert de browser window (Javascript 
is onderdeel van het window object). 

Als de ‘webkitSpeechRecognition’ beschik-
baar is in het window object, dan wordt 
er een ‘webkitSpeechRecognition’ object 
aangemaakt via: recognition = new webkit-
SpeechRecognition();

We stellen vervolgens de volgende properties 
in van de Speech API: recognition.continuous 
= true. Deze property bepaalt of er continu 
resultaten worden geretourneerd voor elke 
recognition.
recognition.interimResults = true. Deze 
property bepaalt of de Speech recognition 
tussentijdse resultaten retourneert.

PWA

<div id="info">
   <p id="info_start">Click on the microphone icon and begin   
   speaking.</p>
   <p id="info_speak_now">Speak now.</p>
   <p id="info_no_speech">No speech was detected. You may need to      
   adjust your
       <a href="//support.google.com/chrome/bin/answer.
       py?hl=en&amp;answer=1407892">
           microphone settings</a>.</p>
   <p id="info_no_microfoon" style="display:none">
       No microphone was found. Ensure that a microphone is installed 
       and that
       <a href="//support.google.com/chrome/bin/answer.
       py?hl=en&amp;answer=1407892">
           microphone settings</a> are configured correctly.</p>
   <p id="info_allow">Click the "Allow" button above to enable your 
   microphone.</p>
   <p id="info_denied">Permission to use microphone was denied.</p>
   <p id="info_blocked">Permission to use microphone is blocked. To 
   change, go to chrome://settings/contentExceptions#media-stream</p>
   <p id="info_upgrade">Web Speech API is not supported by this 
   browser. Upgrade to <a href="//www.google.com/chrome">Chrome</a>
   version 25 or later.</p>
</div>

<div class="right">
   <button id="start_button" onclick="startButton(event)">
       <img id="start_img" src="./src/images/mic.gif" alt="Start"></ 
    button>
</div>
<div class="input-section mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-
textfield--floating-label div_speech_to_text">
   <span id="title" contenteditable="true" class="final"></span>
   <span id="interim_span" class="interim"></span>
   <p>
</div>
<div class="center">
   <p>
   <div id="div_language">
       <select id="select_language" onchange="updateCountry()"></
select>
       <select id="select_dialect"></select>
   </div>
</div>

Listing 8.

<script src="src/js/speech.js"></script>

Listing 9.
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Event handlers
recognition.onstart(event)
Deze event handler wordt uitgevoerd wanneer 
de SpeechRecognition API is opgestart (zie 
Listing 10). Er wordt de volgende info tekst 
getoond: ‘Speak now’. Vervolgens wordt een 
animatie getoond van een pulserende micro-
foon: mic-animate.gif. 

recognition.onresult(event)
Deze event handler wordt uitgevoerd wan-
neer de SpeechRecognition API een resultaat 
retourneert. De SpeechRecognitionEvent 
‘results property” retourneert een 2-dimensi-
onale SpeechRecognitionResultList. Middels 
de isFinal property wordt in een ‘loop’  be-
paalt of een resultaat-tekst uit de lijst  ‘final’ 
of ‘interim’ (tussentijds) is. Tevens wordt met 
de transcript property de resultaten omgezet 
naar een string.

recognition.onend(event)
Deze event handler wordt uitgevoerd wanneer 
de Speech Recognition beëindigd wordt.
Er wordt dan geen info tekst getoond, alleen 
de default icoon van een microfoon.

recognition.onerror(event)
Deze event handler vangt de errors af. Tevens 
wordt een bijpassende info tekst getoond bij 
de error melding.

Starten van de  
speech recognition
Voeg bovenin de reeds bestaande speech.js 
de volgende code toe, voor het starten van 
de Web Speech API, middels de startButton-
event (zie Listing 11):

Deze code start de Web Speech Recognition 
API op middels recognition.start(). Deze 
start()-functie activeert een start-event en 
wordt afgehandeld in de event handler recog-
nition.onstart() (zie Listing 10). Verder wordt 
de gekozen taal ingesteld met recognition.
lang. En tenslotte wordt een pulserende 
microfoon image getoond.

Tenslotte 
Na deze introductie kun je verder gaan met 
een uitgebreide tutorial die je kan vinden in: 
https://github.com/petereijgermans11/
progressive-web-app/tree/master/pwa-
workshop. In een volgend artikel ga ik verder 
in op andere API’s zoals Web Streams API, 
Push API (voor het ontvangen van push noti-
fications), Bluetooth API.  

LINKS:
1e tutorial: How to Build a Progressive Web App (PWA)
https://dzone.com/articles/how-to-build-a-progressive-web-app-pwa-with-javasc

2e tutorial: Enable Background Sync, Media Capture, and Geolocation APIs in Your PWA
https://dzone.com/articles/how-to-build-a-progressive-selfies-web-app

if ('webkitSpeechRecognition' in window) {
    start_button.style.display = 'inline-block';
    recognition = new webkitSpeechRecognition();
    recognition.continuous = true;
    recognition.interimResults = true;

    recognition.onstart = () => {
       recognizing = true;
       showInfo('info_speak_now');
       start_img.src = './src/images/mic-animate.gif';
    };

    recognition.onresult = (event) => {
       let interim_transcript = '';
       for (let i = event.resultIndex; i < event.results.length; ++i) 
       {
          if (event.results[i].isFinal) {
             final_transcript += event.results[i][0].transcript;
          } else {
             interim_transcript += event.results[i][0].transcript;
          }
       }
       final_transcript = capitalize(final_transcript);
       title.innerHTML = linebreak(final_transcript);
       interim_span.innerHTML = linebreak(interim_transcript);
     };

    
    recognition.onerror = (event) => {
     ....
    };

    recognition.onend = () => {
      ...
    };
}

Listing 10. 

const startButton = (event) => {
   if (recognizing) {
       recognition.stop();
       return;
   }
   final_transcript = '';
   recognition.lang = select_dialect.value;
   recognition.start();
   ignore_onend = false;
   title.innerHTML = '';
   interim_span.innerHTML = '';
   start_img.src = './src/images/mic-slash.gif';
   showInfo('info_allow');
   start_timestamp = event.timeStamp;
};

Listing 11. 
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Spelen met de 
Kubernetes API
Er is veel veranderd door de komst van containers en de container platformen. We kunnen het 
platform in zijn geheel als een nieuwe computer beschouwen, met Kubernetes als operating 
system. Net als ieder operating system, is er hier ook een API. Dus waarom gebruiken wij dit 
niet in onze applicaties?
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resource definition, of in het kort CRD). Deze 
resource wordt daarna hetzelfde behandeld 
als iedere andere resource. Alle standaard API 
calls werken ook op de nieuw aangemaakte 
resource. Een praktisch gevolg is dat kubectl 
deze resource ook direct kent en het ook mo-
gelijk wordt om bijvoorbeeld een ‘kubectl get’ 
te doen op deze resources. 

Maar hoe kan deze API onze applicaties ver-
rijken? Een populaire toepassing is het maken 
van operators. Een operator is een type 
service die verantwoordelijk is voor een aantal 
operationele taken. Bijvoorbeeld het installe-
ren van een complexe applicatie op het cluster 
(denk bijvoorbeeld aan een database cluster).

Echter is een operator niet de enige toepas-
sing die mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan 
een notificatie in een applicatie. Een melding 
als er groot onderhoud wordt gepleegd, of 
als er een storing gaande is. We kunnen de 
Kubernetes API uitbreiden met een custom 
resource die een melding beschrijft. Wan-
neer de storing gaande is, maken we de CRD 
aan en als de storing voorbij is, halen we de 
notificatie weer weg. 

De applicatie kijkt net als Kubernetes of er 
een notificatie resource aanwezig is. Indien 
aanwezig laat hij een notificatie banner zien. 
Als de resource wordt veranderd of verwijderd, 
past de applicatie deze ook live aan bij de 
gebruiker.

Een praktisch voorbeeld 
Laten we de banner use-case uitwerken en 
een service bouwen die op basis van een eigen 
gemaakte ‘Broadcast’ CRD en een websocket 
een bericht toont op een webpagina. Voordat 

Met behulp van een simpele praktische use-
case zien we hoe deze nieuwe Kubernetes 
uitbreiding in Java geïmplementeerd wordt. 
In dit artikel worden diverse Kubernetes 
concepten genoemd. Deze worden hier niet 
nader uitgelegd. Meer informatie over deze 
concepten is terug te vinden in de officiële 
Kubernetes documentatie [1].  

De Kubernetes API
De basis van Kubernetes is eenvoudig. 
Er is een centrale key-value store (etcd) 
waarin definities worden opgeslagen van de 
componenten die op het platform aanwezig 
moeten zijn. Vervolgens zijn er een aantal 
services die deze store actief monitoren. Deze 
services zorgen ervoor dat de componenten, 
zoals gedefinieerd, in de daadwerkelijke staat 
beschikbaar zijn op het platform. Met andere 
woorden, als er in etcd staat dat er 10 replica’s 
van een container moeten draaien, is er een 
service in het platform die continu probeert 
dit component in deze staat te krijgen. 

Deze API is in principe een gewone REST 
API en kan door iedereen worden gebruikt. 
Elke resource kan met een aantal standaard 
calls worden opgevraagd of aangepast. Ook 
kan er een Watch worden gedaan op een 
type resource. In dat geval blijft de connectie 
open en stuurt de Kubernetes API alle ‘add’, 
‘update’ en ‘delete’ events die op dit type 
resource plaatsvinden direct door. Dit laatste 
is de basis die wordt gebruikt door de control 
services van Kubernetes om zo het cluster in 
de gewenste staat te houden.

De API is verder ook uit te breiden met eigen 
resources. Het enige wat er moet worden 
gedaan is een definitie aanmaken (custom 
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we hier mee beginnen, moeten we eerst onze 
omgeving opzetten. Als je geen toegang hebt 
tot een Kubernetes cluster is Minikube een 
goed alternatief [2]. Minikube installeert een 
mini Kubernetes cluster lokaal op je pc die je 
kan gebruiken om je applicatie te testen.
Met een draaiende Kubernetes kunnen we 
onze eigen resource gaan toevoegen. Er zijn 
gelijk een aantal dingen die we moeten con-
figureren. Onder andere de namen waarmee 
deze resource te benaderen is. Er kunnen ver-
schillende versies van een resource bestaan, 
waarvoor we voor iedere versie een schema 
moeten configureren (Listing 1). 

Met de CRD in het systeem, kunnen we nu 
een broadcast met kleur en tekst toevoegen 
(Listing 2). In onze CRD hebben we validatie 
uitgezet en hebben de gezegd dat Kubernetes 
instanties van onze resource zonder modifi-
caties moet opslaan. Dit is handig voor deve-
lopment, omdat we dan niet genoodzaakt zijn 
om al onze velden vooraf te bedenken.

Nadat we deze resource hebben toegevoegd 
met `kubectl apply -f hello.yaml`, is deze 
ook beschikbaar via de gebruikelijke kubectl 
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apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1
kind: CustomResourceDefinition
metadata:
  name: broadcasts.crddemo.joyrex2001.com
spec:
  group: crddemo.joyrex2001.com
  scope: Namespaced
  names:
    kind: Broadcast
    plural: broadcasts 
    singular: broadcast
  versions:
  - name: v1
    storage: true
    served: true
    schema:
      openAPIV3Schema:
        type: object
        x-kubernetes-preserve-unknown-fields: true

Listing 1. 

apiVersion: crddemo.joyrex2001.com/v1
kind: Broadcast
metadata:
  name: "hello"
spec:
  message: "Hello world!"
  color: "blue"

Listing 2. 
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commandos. We kunnen bijvoorbeeld alle 
Broadcast resources opvragen met `kubectl 
get broadcasts`. Als we live veranderingen 
willen zien, kunnen we `kubectl get broad-
casts -w` doen. 

Als we willen dat Kubernetes vooraf contro-
leert of de resource aan bepaalde voorwaar-
den voldoet, kunnen we onze CRD strikter 
maken. We laten Kubernetes alleen resources 
accepteren die velden bevatten die in ons 
schema zijn gedefinieerd. Eventueel kan er 
volgens de OpenAPI standaard extra validatie 
worden toegevoegd. Ook kunnen we alterna-
tieve kortere namen configureren voor onze 
resource (Listing 3). 

Nu we begrijpen hoe we resources kunnen 
definiëren en kunnen gebruiken, wordt het 
hoog tijd om ze te gaan gebruiken. Ik kies in 
mijn voorbeeld voor Quarkus [3] in combina-
tie met de fabric8 Kubernetes client [4]. Het 
voordeel van Quarkus is de snelheid waarmee 
applicaties worden opgestart en de lagere 
memory footprint. Deze twee aspecten ma-
ken dit framework erg geschikt voor container 
toepassingen. 

We hebben natuurlijk ook wat classes nodig 
die de CRD implementeren. In principe heb-
ben we er twee nodig; één om een enkele 
instantie te beschrijven en één om een lijst 
van meerdere instanties te omschrijven. Elke 
Kubernetes resource heeft ook een ‘me-
tadata’ sectie, waarin onder andere de unieke 
naam of eventuele annotaties en labels 
worden toegevoegd. Dit moeten we dus ook in 
onze classes toevoegen (Listing 4).

Bij de fabric8 Kubernetes client kunnen we 
kiezen uit een Watcher, of een Informer 
implementatie. Het verschil is dat de Watch 
implementatie de verantwoordelijkheid voor 
foutafhandeling en het in stand houden van 
de http connectie, bij de gebruiker van de API 
ligt. De Informer implementatie neemt deze 
verantwoordelijkheid over en is ook efficiënte 
door het cachen van resources.

Om onze informer te gebruiken, moeten we er 
voor zorgen dat deze wordt gestart wanneer 
de service begint. Vervolgens initialiseren we 
een informer voor onze CRD (Listing 5). In dit 
geval zeggen we dat er één keer per minuut 
een reconciliation moet worden gedaan. Dit 
betekent dat er elke minuut ook een volledige 
status van de resources wordt gestuurd, om 
te voorkomen dat er events verloren gaan, 

omdat er toevallig een connectie probleem 
was tijdens het realtime watchen. 

Om te reageren op de events die de informer 
stuurt, moeten we ook een ResourceEvent-
Handler schrijven (Listing 6). Hier gebeurt het 
echte werk en krijgen we drie verschillende 
events; add, update en delete. 

Bij het onUpdate event krijgen we de vorig be-
kende versie van onze resource en de nieuwe 

apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1
kind: CustomResourceDefinition
metadata:
  name: broadcasts.crddemo.joyrex2001.com
spec:
  group: crddemo.joyrex2001.com
  scope: Namespaced
  names:
    plural: broadcasts 
    singular: broadcast
    kind: Broadcast
    shortNames:
    - brc
  versions:
  - name: v1
    storage: true
    served: true
    schema:
      openAPIV3Schema:
        type: object
        properties:
          spec:
            type: object
            properties:
              message:
                type: string
              color:
                type: string

Listing 3.

public class Broadcast extends CustomResource {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private BroadcastSpec spec;
    public BroadcastSpec getSpec() { return this.spec; }
    public void setSpec(BroadcastSpec spec) { this.spec = spec; }
}

public class BroadcastSpec {
    private String message;
    public String getMessage() { return this.message; }
    public void setMessage(String message) { this.message = message; }

    private String color;
    public String getColor() { return this.color; }
    public void setColor(String color) { this.color = color; }
}

public class BroadcastList extends CustomResourceList<Broadcast> {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
}

Listing 4. 
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versie van de resource binnen. Deze kunnen 
gelijk zijn en om die reden vergelijken we de 
versie van de resource of deze inderdaad is 
veranderd. 

De onDelete methode krijgt ook een deleted-
FinalStateUnknown mee. Deze geeft aan of 
het geleverde CRD object de state beschrijft 
tijdens het delete event. Het kan gebeuren 
dat het daadwerkelijke delete event is gemist 
door de cliënt, maar dat bij de reconciliation is 
gebleken dat het object niet meer bestaat. In 
dat geval geeft het de laatst bekende versie 
van het object, wat kan verschillen met de 
versie tijdens het delete event. 

Onze informer implementatie roept vervolgens 
code aan om de broadcasts middels een web-
socket naar de eindgebruiker te sturen. Mocht 
je nieuwsgierig zijn naar deze implementatie, 
kan je naar de repository op GitHub gaan [5] 
waar dit voorbeeld in zijn geheel is uitgewerkt. 

Verdere toepassingen 

Dit was natuurlijk een makkelijk voorbeeld. 
Als onze business logica verder gaat dan 
alleen een banner afbeelden, bijvoorbeeld 
wanneer er integraties aan te pas komen, 
kan er ook meer misgaan. Er komt dan al snel 
een behoefte voor een retry-mechaniek. De 
fabric8 client helpt ons hier niet heel veel mee 
en moeten we een retry zelf moeten. Heel 
moeilijk is dit ook niet, de fabric8 library vuurt 
regelmatig ‘updated’ events af, ook al is de 
resourceVersion niet gewijzigd. Dit kan ge-
bruikt worden voor een retry-implementatie. 

Een ander veel voorkomend probleem, is dat 
sommige resources maar precies een keer 
verwerkt moeten of zelfs kunnen worden. Als 
er meerdere replica’s draaien, weten deze ser-
vices niet van elkaar wie welke resource heeft 
verwerkt. Om dit makkelijker te maken, heeft 
de fabric8 Kubernetes client leader-election 
support. Het is dan aan de service zelf of al-
leen de leader de resource verwerkt, of deze 
via een ander mechanisme distribueert. 

Met dit artikel hebben we gezien dat het niet 
moeilijk is om een Java-applicatie nog meer 
cloud native te maken door gebruik te maken 
van de Kubernetes API. Kubernetes is ons 
nieuwe operating systeem, dus laten we die 
optimaal gebruiken! CRD’s en de Kubernetes 
API zijn een mooi stukje gereedschap om bij 
ons te dragen in het oplossen van onze dage-
lijkse problemen. 

KUBERNETES API

public class Main {
  @Inject
  KubernetesClient client;

  void onStart(@Observes StartupEvent ev) {

    final CustomResourceDefinitionContext crd =
       new CustomResourceDefinitionContext.Builder()
            .withVersion("v1")
            .withScope("Namespaced")
            .withGroup("crddemo.joyrex2001.com")
            .withPlural("broadcasts")
            .build();

    final SharedInformerFactory factory = client.informers();
    final SharedIndexInformer<Broadcast> informer =
       sharedInformerFactory.sharedIndexInformerForCustomResource(
           crd, Broadcast.class, BroadcastList.class, 1 * 60 * 1000);

    informer.addEventHandler(handler);
    factory.startAllRegisteredInformers();    
  }
}

Listing 5. 

public class EventHandler implements ResourceEventHandler<Broadcast> {

    @Override
    public void onAdd(final Broadcast broadcast) {
        websocket.addBroadcast(broadcast.getSpec());
    }

    @Override
    public void onUpdate(Broadcast oldb, Broadcast newb) {
        if(!oldb.getMetadata().getResourceVersion()
              .equals(newb.getMetadata().getResourceVersion()) ) 
        {
            websocket.deleteBroadcast(oldb.getSpec());
            websocket.addBroadcast(newb.getSpec());    
        }
    }

    @Override
    public void onDelete(Broadcast broadcast, 
     boolean deletedFinalStateUnknown) {
        websocket.deleteBroadcast(broadcast.getSpec());
    }
}

Listing 6. 
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Event Sourcing  
for mere
mortals
It’s a safe bet that every developer has heard of Event Sourcing. 
Like it, hate it, embrace it, ignore it … as with everything else, 
there is a wide spectrum of reactions. This article is for those who 
don’t really understand what it is. It does not aim to be a scientifi-
cally correct academic research but rather a collection of practical 
simplifications. If you have that itchy feeling that Event Sourcing 
can help you but you’re not exactly sure how - keep reading. 
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services, systems and actors. Event streaming 
can be (and often is) a nice foundation on top 
of which Event Sourcing is implemented. But 
the sole fact that something can send and 
react to events, does not mean it can reliably 
(re-)construct its state from them. Often 
people will be proudly talking about imple-
menting an event-driven architecture (EDA) 
relying on event streaming. While that’s an 
achievement of its own, it’s not necessarily 
an Event Sourcing based solution. 

What it is good for
Consider table 1 showing two different ways 
of storing information that describes the 
outcome of a user’s actions.
If your ONLY concern is the checkout process, 
the storing state will look not only sufficient 
but more concise and better optimized to you. 
Perhaps the biggest (yet solvable) technical 
challenge here, is proper synchronization due 
to the mutable state.

The business issue with it could be way more 
serious though. Storing state ignores and lo-
ses forever potentially valuable information 
(in this case, the fact the user switched from 
product A to B). Irrelevant to the checkout 

There are so many terms that follow the 
[event][space | dash][fancy word] pattern 
that it’s next to impossible to remember 
them all, let alone tell the differences. Event 
Sourcing is probably the least understood one 
among them. At the time of writing, even 
Wikipedia can’t tell you what it is.

Simply put, Event Sourcing is an architectural 
pattern which warrants that decision making 
components do not store and update their 
current state but (re-)build it on demand from 
historical events stored in an event store.

If that’s too abstract, let’s try with an 
example. How much money do you have in 
your wallet now? Most people don’t have that 
figure stored in their minds. But they may 
recall that at some memorable point in time 
they had X and then at another memorable 
point in time they gained/spent Y. Before 
they know it, they can construct the state of 
the wallet from a series of events. Yep, that’s 
what Event Sourcing is in a nutshell.

Don’t confuse it with event streaming which 
refers to the ability to use events to asyn-
chronously communicate between modules, 
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process, that fact can be priceless for any 
purchase and user behaviour analysis. But if 
you don’t have it already by the time you need 
it, there is nothing you can do about it.

Storing events (history) is an immutable (ap-
pend only) process. While way more verbose, 
it does provide the full picture to everyone in-
terested. Not only the picture you care about 
now but also one that someone may care 
about in the future. It can be used to calculate 
different states (as we’ll see in Aggregates 
and Projections below) representing any given 
point in time.

Essential concepts
Now that you know Event Sourcing can be 
super handy (mostly to your future self) all 
you have to do is figure out how to store and 
make sense of zillions of events. That’s not a 
joke - one of the AxonIQ’s customers stores 
1 billion events per day for a few years now. 
It may sound outrageous at first but there 
is a method in this madness. The following 
concepts are the essential ingredients that 
make it all work.

Aggregates  
(a.k.a. scope and boundaries)
An aggregate is a conceptual building block 
that groups together and encapsulates a 
collection of domain objects that must be 
treated as a whole when modified. It defines 

USER ACTION STORING STATE STORING HISTORY

Create shopping cart cart: {
 products: []
}

events: [
 created_cart: {id: 1}
]

Add product A to the cart. cart: {
 products: [A]
}

events: [
 created_cart: {id: 1},
 added_product: {
  cart_id: 1, product: A
 }
]

Add product B to the cart. cart: {
 products: [A, B]
}

events: [
 created_cart: {id: 1},
 added_product: {
  cart_id: 1, product: A
 },
 added_product: {
  cart_id: 1, product: B
 }
]

Remove product A from the 
cart.

cart: {
 products: [B]
}

events: [
 created_cart: {id: 1},
 added_product: {
  cart_id: 1, product: A
 },
 added_product: {
  cart_id: 1, product: B
 },
 removed_product: {
  cart_id: 1, product: A
 }
]

public class Belongings {
  private User user;
  private List<Thing> things;
  private Money money;
  
  public Belongings(User user) {
    this.user = user;
  }

  public void handleRequest(PurchaseThing request) {
    if (haveEnoughMoney(request, money)) {
      sendEvent(new ThingPurchased(new Date(), request.thing, 
      request.price));
    }
  }
  
  public void handleEvent(BelongingsRelevantEvent event) {
    updateThingsStateFrom(event);
    updateMoneyStateFrom(event);
  }
}

Listing 1. 

the scope and the boundaries in which a state 
changing decision happens.

Let’s reuse the money example to illustrate it. 
Say you want to purchase something and to 
make that decision you only need to establish 
from all past events how much money you 
have now. Notice that there may be tons of 
other events in the same timeframe but they 
are all out of the scope of our decision making 
process. Here is sample Java code that aggre-
gates the objects that may change as a result 
of that decision (Listing 1). 

Table 1. 
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Before you can interact with that aggregate, 
you need to get an instance of it from some 
place. For now simply imagine that there is an 
MagicHelper that can construct the instance 
for you from all relevant past events like in 
Listing 2. 

You can call MagicHelper.pullBelongings 
FromTheHat(user)to get an instance of the 
Aggregate with its state already constructed 
from the relevant past events. Don’t be fooled 
by the three lines long sample. As things 
evolve, you’ll realize the poor MagicHelper will 
have to learn way more magic tricks. We’ll get 
back to that in a minute. For now let’s focus 
on the Aggregate. 

The user in the above example is what is 
known as an Aggregate Identifier and allows 
you to request a specific instance of the ag-
gregate. 

The handleEvent(...) is called an Event 
Sourcing Handler and is responsible for con-
structing the current state from events. Every 
time you load an Aggregate, it will start as an 
empty instance and then it will handle all the 
past events in the same order they occurred. 

The PurchaseThing is a Command. It’s just an 
intent to do something that would change the 
state. It’s the Command Handler that is respon-
sible for deciding if it is a valid request or not.

The handleRequest(...) is called a Com-
mand Handler. It is the way to interact with 
the aggregate. It is responsible for making 
decisions and announcing the result by pu-
blishing an event (or a few). It never modifies 
the state directly.

The ThingPurchased object (note the usage 
of past tense in the name) is the Event 
representing the result of the decision made. 
In this example it is one of potentially many 
relevant event types represented by the 
generic BelongingsRelevantEvent type. It will 
be stored in the Event Store and stay there 
forever.

Projections (a.k.a. States, 
a.k.a. View Models)
At that point you may be thinking “All that 
work just to be able to tell how much money 

I have?”. Fair point. Except, state based ap-
proaches make it impossible to answer the 
questions you’ll have tomorrow, remember? 
For example, you may want to know which 
weekdays you spend the most money. That’s 
a whole different state. Luckily it can be build 
from the events. Both states look at the same 
data from different angles, thus they are 
called Projections or View Models. 

You are free to create as many Projections as 
you want, any time you want and store the 
data anywhere you want. For example the 
code in Listing 3. 

It demonstrates an Event Handler that stores 
a Projection in a database. Since Projection’s 
state is persistent, something needs to track 
what events have been processed by who and 
only send new ones. Here, we’ll likely need 
to teach the MagicHelper a few more magic 
tricks again.

As tempting as it is, avoid using Projections 
for making decisions in Aggregates. Remem-
ber that Projections are biased representati-
ons of the data and the only source of truth is 
the event store.

Meet the MagicHelper
With the essential concepts covered, it’s now 
time to pay the long due attention to the Ma-
gicHelper and its friends. As you’ve probably 
guessed, those are the really hard pieces to 
write in a bulletproof and scalable way. 

public void handle(ProductPurchasedEvent event) {
  SpendingsPerWeekDayEntity entity = entityManager.get(...);
  entity.addAmount(event.date.getDay(), event.price);
  entityManager.persist(entity);
}

Listing 3. 

public class MagicHelper {
  public static Belongings pullBelongingsFromTheHat(User user) {
    Belongings belongings = new Belongings(user);
    List<BelongingsRelevantEvent> events = eventStore.eventsFor(user);
    events.forEach(belongings::handleEvent);
    return belongings;
  }
}

Listing 2. 
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One way would be to use a combination of 
event streaming (Kafka), a database (MySQL) 
and then write the event storing / retrieving 
/ filtering etc. yourself to build your very own 
MagicHelper . 

Another option is to “adopt” one. For 
example Axon Framework offers convenient 
annotations like: 
@Aggregate
@AggregateIdentifier
@CommandHandler
@EventSourcingHandler
@EventHandler
...

which represent the very same concepts 
we’ve described above. Once you annotate 
your Aggregate, you can interact with it via 
CommandGateway. Given a single construct like:

 commandGateway.send(new 
PurchaseThing(id, ...)) 

AxonFramework will:
   find the Aggregate that can handle the 

command;
   create new object instances for the respec-

tive Aggregate Identifier;
   call their Event Sourcing Handlers to re-

build their state;
   call their Command Handlers to process 

the Command;
   receive the Events they send and store 

them in the Event Store.

Pretty cool for a free MagicHelper, isn’t it? It 
makes the process of writing event sourced 
applications a well organized and pleasant 
journey. But before you sign up for it, be 
warned.

“There be dragons” - know 
your spells
Storing events is easy. Fetching the relevant 
ones and keeping track of what has been 
processed is hard. Using (No)SQL database 
may work but a scalable Event Store com-
bined with a reliable Message Bus is the best 
option. That’s exactly what Axon Server is.

Eventually an aggregate may have too many 
relevant events to process them one by one 

every time. That’s when a Snapshot (the 
reconstructed state of the Aggregate at some 
point in time) becomes useful. With the Axon 
Framework you can create a SnapshotTrig-
gerDefinition to instruct your Aggregates 
when to do Snapshots.

Sometimes you’ll need to update a Projection. 
Say you don’t only want the sum per weekday 
but also the count. You can of course create 
a new one. But it may be more convenient to 
change and reset an existing one and Replay 
events to build a new state. Axon Frame-
work offers you fine grained control over that 
process via Processing Groups and Tracking 
Tokens.

As your system evolves, your Events might 
also evolve. Since they are facts, you can’t 
just modify them. But you can transform 
(Upcast) “old” events on delivery. With Axon 
Framework registering custom Upcasters is 
trivial.

Another important aspect is the sensitive 
data. According to GDPR and other laws - eve-
ry user has the right to be forgotten. But no 
event, containing user data or not, can ever be 
removed. AxonIQ’s Data Protection Module 
provides a solution to those conflicting requi-
rements based on Crypto-shredding.

Summary
There are some applications that will never 
benefit from Event Sourcing. Though, a vast 
majority would, in one way or another. “Then 
why is it not everywhere?” you may ask. There 
are several reasons. It’s a bit more work than 
simply saving state. Most developers focus 
on getting something out today – the past is 
not interesting and the future needs belong 
to the future. Also most people have learned 
to make peace with forever lost things (data 
included) especially when there is a good 
excuse like “we didn’t know you’d need that 
at the time we wrote the code”. 

It’s all costs vs benefits. Hopefully this article 
demonstrated the cost is not as high as it’s 
often perceived and the benefits are often 
underestimated.  

EVENT SOURCING

ACCORDING TO 
GDPR EVERY 
USER HAS THE 
RIGHT TO BE 
FORGOTTEN. 
BUT NO EVENT, 
CONTAINING 
USER DATA OR 
NOT, CAN EVER 
BE REMOVED
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Why developers 
should love their tests
Wie al een tijdje in het software development vak zit, zal het wel herkennen. Om de huidige 
feature af te ronden, moet je nog een aantal tests schrijven. Het blijkt verrassend lastig te 
zijn om het geheel automatisch getest te krijgen en we weten per slot van rekening al dat het 
werkt! Waarschijnlijk neig je er naar het maar te laten zitten, zoveel kan dat niet kwaad, toch? 
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Ontketen de volledige kracht van je tests

verschillende interpretaties van wat testen 
precies is, maar we zullen de hier volgende 
definitie hanteren: een proces dat gebruikt 
wordt om het correcte gedrag van een (deel)
systeem aan te tonen. 

Alhoewel er veel soorten tests zijn, onderken-
nen we voor nu drie niveaus: Unit, Integratie 
en End-to-End (geautomatiseerd of handma-
tig). Elk van deze soort tests heeft bepaalde 
eigenschappen. We zullen de testsoorten aan 
de hand van deze eigenschappen uiteenzet-
ten.

Het laagste niveau is Unit Testen. Hiermee 
testen we de kleinst mogelijke eenheden van 
de code, het liefst in isolatie. De eigenschap-
pen van Unit Tests zijn dat ze makkelijk te 
maken en aan te passen zijn. Daarnaast zijn 
ze snel uit te voeren en als er een test faalt 
weet je bijna zeker waar de fout zich bevindt. 

Met Integratie Testen worden de losse 
eenheden als groep getest en niet meer in 
isolatie. Ten opzichte van Unit Tests tonen 
deze tests dus minder specifiek aan waar iets 
fout gaat als een test faalt. Daarnaast zijn ze 
vaak lastiger te maken en is de doorlooptijd 
langer.
Tot slot hebben we End-To-End (E2E) Testen. 
Hiermee tonen we de correcte werking van het 
complete systeem aan. Dit gebeurt vaak via 
de user interface. Aangezien een UI aan veel 
wijzigingen onderhevig is en er veel verschil-
lende componenten zijn, zijn deze relatief 
duur om te onderhouden en instabieler dan 
de andere testniveaus. 

We weten dat tests belangrijk zijn, maar 
toch hebben we er vaak niet alleen positieve 
gevoelens bij. Tests zouden ons eigenlijk al-
leen maar goeds moeten brengen. De realiteit 
is vaak minder rooskleurig. Wij zijn veel 
ontwikkelaars tegengekomen die negatieve 
associaties bij tests hebben. Logisch ook, we 
kennen allemaal de instabiele, trage tests die 
het om de haverklap niet meer doen. Wij zijn 
van mening dat die slechte voorbeelden niet 
zouden moeten bepalen hoe we over tests in 
het algemeen denken. 

Samen pogen wij al jaren om erachter te ko-
men wat het nou maakt dat tests in het ene 
geval die waarde toevoegen en in het andere 
geval je tegen lijken te houden. Met inspiratie 
uit boeken als Extreme Programming (XP), 
Clean Code en Refactoring gaan we in dit 
artikel dieper in op wat de principes zijn die 
leiden tot goede tests. Eerst herhalen we kort 
wat testen precies inhoud. We kijken daarna 
naar de oorzaken waardoor tests ons nega-
tieve associaties opleveren. Vervolgens tonen 
we aan dat goede tests vereisen dat we net 
zo kritisch worden op onze tests als op onze 
productiecode. Als we onze tests op de juiste 
manier inzetten, geeft dit ons een middel om 
onze productiecode sneller aan te passen. Het 
leidt zelfs tot een betere kwaliteit van onze 
codebase!

Testen en de soorten tests
Laten we bij het begin beginnen; wat is 
testen eigenlijk? In dit artikel maken we het 
onderscheid tussen de activiteit testen en de 
individuele tests die we uitvoeren. Er zijn veel 
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Waarom onze tests 
frustreren

Onbalans tussen 
de soorten tests
Een reden waarom testen zo frustrerend is, is 
een onbalans in het niveau van de tests in onze 
codebase. Dit is een oorzaak voor de welbe-
kende testsuites die bijna niet worden gedraaid 
omdat ze te lang duren en instabiel zijn.

De praktijk leert dat het aantonen van cor-
recte werking van een systeem vaak wordt 
gedaan vanuit het gebruikersperspectief. 
Daarom wordt er te vaak gekozen voor E2E of 
handmatige tests met alle gevolgen van dien. 
Het duurt langer om ze uit te voeren en tonen 
ze erg globaal de plek aan waar iets fout gaat. 

Die instabiliteit of “flakiness” wordt vaak 
veroorzaakt doordat er op dit niveau veel 
meer dingen zijn die fout kunnen gaan, zoals 
een update van een browser of een instabiele 
testomgeving. Het gevolg is dat we de E2E 
tests minder gaan vertrouwen en daarmee 
minder vaak willen draaien. Daarmee neemt 
de waarde van die tests af.

Er is voor dit probleem een oplossing. De 
zogenaamde Test Piramide (1). Die stelt dat 
we naar verhouding veel unit tests, minder 
integratie tests en nog minder E2E tests moe-
ten hebben. De focus van testen moet dus 
niet worden gelegd op het bewijzen van alle 
mogelijke testgevallen vanuit een gebruikers-
perspectief. Als dat wel gedaan wordt, merk 
je dat de piramide omkeert en er in verhou-
ding dan te veel E2E getest wordt.

ALS WE ONZE 
TESTS OP 
DE JUISTE 
MANIER 
INZETTEN, 
GEEFT DIT 
ONS EEN 
MIDDEL 
OM ONZE 
PRODUCTIE-
CODE SNELLER 
AAN TE 
PASSEN.
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Dat betekent ook dat we dat zo veel mogelijk 
met Unit Testen willen doen. Zoals eerder be-
noemd, wijzen deze namelijk heel nauwkeurig 
aan waar iets fout gaat. Als er nauwkeurig 
wordt aangetoond waar het probleem zit kan 
er ook snel een oplossing worden gemaakt. 
Dan voegt een test dus echt waarde toe. Dat 
resulteert dan ook meer in een verdeling 
van de testgevallen zoals de bovenstaande 
piramide. 
Handel je in lijn met de Test Piramide, dan 
merk je dat een falende test sneller tot de 
oplossing van (potentiële) bugs zal leiden. Je 
tests worden simpeler, makkelijker om bij te 
houden en sneller om uit te voeren. Daarnaast 
zullen ze betrouwbaarder zijn en daarmee zal 
er meer vertrouwen ontstaan in de tests. 

Tests zonder 
toegevoegde waarde
We weten nu hoe we onze tests beter in ba-
lans kunnen brengen. Wanneer we dit doen, 
eindigen we met meer integratie- en unit 
tests ten opzichte van e2e tests. Op zich is 
dit een goed ding, maar het brengt een gevaar 
met zich mee: koppeling. Onze tests heb-
ben namelijk een harde koppeling met onze 
productiecode. Als software engineers hebben 
we geleerd dat te veel koppeling een slechte 
eigenschap is. Dat is hier ook het geval. Die 
koppeling maakt het lastiger om te refactoren 
en brengen dus kosten met zich mee.
Als we elke test zien als extra kosten 
vanwege de koppeling dan moet er wel iets 
positiefs tegenover staan. Elke test moet 
waarde toevoegen. Daarmee bedoelen we dat 

een test ons meer vertrouwen moet geven in 
de productiecode. Tests die ons vertrouwen 
niet verhogen introduceren extra koppeling 
zonder dat ze voordeel brengen en zijn dus 
verspilling.
Dat kunnen we voorkomen  door kritisch te 
zijn op welke testen we in onze codebase 
hebben. Een test die een reeds geteste condi-
ties checkt is volgens dit idee dus verspilling. 
Andere goede voorbeelden van tests zonder 
meerwaarde zijn tests voor triviale getters en 
setters of bestaan enkel omwille van de code 
coverage. Als laatste noemen we nog tests 
die niet eigen code maar stiekem die van een 
library of framework testen. We moeten dus 
een balans zoeken in welke tests we laten 
staan en welke niet. Kijk kritisch naar je test-
gevallen en wees niet bang om overbodige 
weg te gooien. Elke test die blijft staan moet 
verantwoord kunnen worden. 

Testcode van slechte kwaliteit 
Je bent het vast wel tegengekomen; een 
test waar je te vaak moet lezen voordat je 
snapt wat er precies gebeurt. Die test durf je 
waarschijnlijk niet aan te raken en een nieuwe 
testcase schrijven is ook te moeilijk. Als de 
test faalt, duurt het ook te lang om te zien 
wat er fout ging. Dit zijn natuurlijk klassieke 
code smells.
Waar we in productiecode proberen zo veel 
mogelijk vast proberen te houden aan het 
‘Don’t Repeat Yourself (DRY) (2), principe, is 
het een goed idee om bij testen niet het doel 
uit het oog te verliezen. Als we onze testcases 
te dynamisch of abstract maken wordt het 

Figuur 1. Test Piramide
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moeilijker om te zien wat er precies in een 
test gebeurt. Daarmee verliezen we waarde 
van de tests, namelijk makkelijk zien hoe 
de code die getest wordt echt werkt. Schrijf 
je testen ook niet te WET (Write Everything 
Twice), dan zijn ze lastig te onderhouden. Het 
is daarom belangrijk om hierin een balans te 
zoeken tussen onderhoudbaarheid en expres-
siviteit. Probeer de tests zo te schrijven dat 
elke testcase afzonderlijk te begrijpen is.
Afgezien hiervan zijn ook in tests de principes 
van Clean Code (3) van belang. Houd de test-
code duidelijk door goede namen te geven aan 
variabelen en individuele tests. Ook deze code 
moet je blijven refactoren als er iets te ver-
beteren valt. Samenvattend is expressiviteit 
van je tests een van de belangrijkste doelen, 
ze moeten duidelijk aangeven wat er precies 
wordt getest. We hebben enkele principes 
onderkend die moeten worden toegepast om 
een goede, robuuste en effectieve testsuite te 
krijgen. Deze principes zijn:

   Houd een gezonde balans van de soorten 
tests

    Elke test moet verantwoord kunnen worden
   Kwaliteit van testcode is even belangrijk als 

productiecode

Voordelen 
van goede tests
Vertrouwen
Als we dan de moeite hebben genomen om 
de testsuite aan de voorgaande principes van 
goede tests te laten voldoen, stelt dat ons in 
staat om eindelijk de ware schoonheid van 
onze tests te kunnen zien. Allereerst hebben 
we het vertrouwen dat een goede testsuite 
geeft. We kunnen door het draaien van de 
tests snel feedback krijgen of alle usecases 
nog correct werken nadat we refactoren. Daar-
mee wordt de drempel om te refactoren lager, 
wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van onze 
codebase hoog blijft. 

Levende documentatie
Documentatie, welke ontwikkelaar houdt er 
niet van? Het enige vervelende eraan is dat 
het geschreven moet worden. Wat als je dit 
niet zou hoeven doen? Sterker nog, wat als 
het maken er van integraal deel van je werk-
proces zou zijn?
Tests zijn levende documentatie voor onze 
productiecode. We kunnen door naar de tests 
te kijken precies zien wat de code hoort te 

doen en hoe je het hoort te gebruiken. In 
die zin is het dus een vorm van technische 
en functionele documentatie. ‘Gewone’ 
documentatie schiet tekort doordat het een 
momentopname is. Het is dan ook altijd de 
vraag of wat er staat nog klopt, terwijl het bij 
je tests moet kloppen omdat anders de build 
faalt. 

Als we ervoor kiezen om Behaviour Driven 
Development (4) (BDD) toe te passen met 
een technologie zoals Cucumber (5), kunnen 
we onze tests gebruiken als een middel om 
de functionele documentatie te genereren. 
Als je deze specificaties dan ook nog samen 
opstelt met alle rollen in het team, is iedereen 
ten alle tijde op de hoogte van de functionele 
staat van het systeem. Kort gezegd is het 
idee, om één bron van waarheid te hebben. 
Dit principe uit XP heet code & tests (6) en 
houdt in dat de enige waarheid onze produc-
tie- en testcode zou moeten zijn.

Feedback
Feedback is één van de kernwaardes van XP. 
Het is een onmisbare voorwaarde om goede 
software te kunnen maken. Wat heeft dit 
met tests te maken? Eigenlijk heel veel. 
Tests zijn een bijzonder efficiënte manier om 
snelle feedback te krijgen over de staat van 
het systeem. Eén practice uit XP brengt tests 
concreet samen met feedback, namelijk Test 
Driven Development (TDD) (6). Hoewel wij 
groot fan zijn van TDD is het gebruik hiervan 
niet voorwaardelijk om een korte feedback-
loop te krijgen. 
Stel je voor dat je voor elke wijziging die je 
maakt in een stuk code weer een heleboel 
data met de hand moet invoeren en contro-
leren of de output klopt. Dat kan minuten 
duren. Met unit tests en de hardware van 
tegenwoordig kunnen we deze tijd terug-
brengen tot enkele seconden. Dit zorgt ervoor 
dat je snel weet of een wijziging wel 
of niet doet wat je verwacht. Deze 
korte ‘cycles’ zorgen ervoor dat de 
drempel om te experimenteren zo goed 
als verdwijnt en dat je makkelijker grote 
wijzigingen in kleinere stappen kan delen. 
Dat verlaagt op zijn beurt weer het risico op 
fouten doordat kleinere stappen makkelijker 
zijn om te maken.

Snelheid
Ja dat las je goed, snelheid! Meestal als men 
het over tests heeft en de vele voordelen 
die het geeft, is snelheid niet waar ze aan 

TESTING

HOUD EEN 
GEZONDE 
BALANS VAN 
DE SOORTEN 
TESTS
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denken. Wie heeft niet een keer meegemaakt 
dat je het maken van tests maar moet laten 
zitten omdat het te veel tijd kost? Wij in ieder 
geval vaker dan ons lief is.

Grappig genoeg is het tegenovergestelde 
waar. Laten we een heel concreet voorbeeld 
geven. Stel je hebt een formulier gemaakt 
waar nogal wat verschillende regels in zitten. 
Velden die soms wel worden getoond, soms 
niet. Op het moment dat we het maken 
proberen we het een paar keer uit en zien dat 
het werkt. Prima toch? Als we dat in tests 
moeten vastleggen kost ons dat meer tijd.

Wij zien het maken van geautomatiseerde 
tests als een investering. Initieel kost het in-
derdaad meer tijd om tests te maken dan één 
keer vluchtig met de hand controleren. Maar 
hoe zit dat als je het twee keer controleert? 
En vijf keer? Stel dat het enkele minuten kost 
om dit met hand uit te voeren en dat het met 
geautomatiseerde tests enkele seconden 
duurt. Dan is het niet moeilijk om je voor te 
stellen dat dit op den duur juist veel tijd kan 
opleveren. Ervaring leert ons dat het punt 
waarop deze investering tijdswinst oplevert 
vaak veel eerder is dan we denken. Na het 
opstellen van die geautomatiseerde tests 
heb je er de hele levensduur van het systeem 
profijt van!

Betere code
Goede code laat zich makkelijk testen. Dit is 
geen nieuwe constatering, maar wel relevant. 
Als de productiecode continu wordt getest 
merk je wrijvingspunten in je codebase. Je 
voelt eigenlijk al snel dat er iets niet klopt aan 
je code als het moeilijk te testen is. Oorzaken 
hiervan zijn bijvoorbeeld dat de code te veel 
doet (schending Single Responsibility Princi-
ple (7)), dat het onduidelijk is waarom je argu-
menten moet meegeven (schending Interface 
Segregation Principle(7)) of dat je side effects 
niet onder controle hebt (schending Depen-
dency Inversion Principle (7)). Als we de code 
testbaar maken door deze problemen op te 
lossen, komt dat de kwaliteit dus ten goede.

Dit is een technisch perspectief op het argu-
ment dat tests onze code verbeteren. Een an-
der wellicht even belangrijk perspectief is dat 
we met tests de eerste afnemer zijn van onze 
eigen code. Wanneer je de test schrijft om de 
code uit te proberen word je geconfronteerd 
met alle goede en slechte aspecten ervan. Op 
deze manier komen we sneller slechte ont-

werpbeslissingen op het spoor en zijn we dus 
ook sneller in staat dit te verbeteren.
Met TDD gaat dit nog een stap verder. Als je 
vanuit de test begint word je geforceerd na te 
denken over de publieke interface die je gaat 
bouwen, nog voordat de productiecode er is. 
Dat zorgt ervoor dat we eerst bezig zijn met 
wat iets moet doen, in plaats van het hoe het 
dit gaat doen. Wanneer we redeneren vanuit 
wat iets moet doen raken we niet verzonken 
in technische details. Dit leidt tot betere 
abstracties in onze code.

Conclusie
Veel mensen zien hun testen als iets verve-
lends. Oorzaken daarvoor zijn onder andere 
dat men te veel van een bepaald soort test 
heeft, dat men vergeet dat tests ook koppe-
ling introduceren, dat men niet de kwaliteit 
van hun testen op orde houdt of juist omdat 
men geconfronteerd wordt met de kwaliteit 
van de productiecode. 
Als er moeite en doordachtheid in de tests 
wordt gestoken krijg je daar veel voor terug. 
Zo krijg je een werkende, levende specificatie 
van het product. Daar-
naast krijg je vertrouwen 
dat wat je gemaakt 
hebt ook doet wat het 
zou moeten. Tests zijn 
een effectieve vorm van 
snelle feedback over 
onze code en kunnen 
ons versnellen. Tot slot, 
als allerbelangrijkste 
punt, dwingen tests 
je na te denken over je 
code en word je met de 
code geconfronteerd. 
Goede tests leiden tot 
goede code!

ALS ER MOEITE 
EN DOORDACHT-
HEID IN DE 
TESTS WORDT 
GESTOKEN KRIJG 
JE DAAR VEEL 
VOOR TERUG. 
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Accelerate product 
iteration with GraphQL

In today’s applications you really want to be able to rapidly iterate over your designs and 
experiment with different features. If every small front-end change requires an API tweak or 
an extra API must be built for every small piece of information, you will not be able to iterate 
quickly and deliver features that the current agile market expects.

Girum Asfaw  is a 
software engineer 
who likes to keep 
himself up to date 
with the latest 
JavaScript trends 
and solves complex 
problems with it.

Ready to transition to the future industry 
standard for API building?

What is GraphQL?
GraphQL is a query language for APIs and a 
runtime for fulfilling those queries with your 
existing data. GraphQL is a new API standard 
that provides a more efficient, powerful and 
flexible alternative to REST. It is a specifi-
cation built around HTTP for how you send 
and receive resources to and from a server. 
It provides a complete and understandable 
description of the data in your API and allows 
clients to ask for what they need exactly. 
Nothing more, nothing less. 

The specification is relatively new and was 
officially announced at the React Europe 
conference in 2015. However, it was used 
internally by Facebook three years prior. After 
it was made public and open-sourced by Face-
book. It gained adoption with elite companies 
and communities around the world where it is 
now governed and maintained.
The GraphQL specification can be implemen-
ted in any server-side language and client-
side technologies. In fact, it is also possible 
to send the query string via POST without any 
GraphQL client library.

Use Case
For this particular article, I set up a small 
Node.js project with a mongoDB and expose a 
bicycle BOM via a single GraphQL API. A BOM 
or bill of materials or product structure is a 
list of the raw materials, sub-assemblies, 
intermediate assemblies, sub-components, 
parts and product. 
A common BOM data structure in itself is 

GraphQL addresses the shortcoming of the 
RESTful API lifecycle by exposing only a single 
API endpoint and allowing clients to query 
through an existing HTTP post for the data 
that they exactly want. The specification was 
first drafted by Facebook in 2012 while trying 
to solve a specific problem they encountered 
when migrating their HTML5 based mobile 
app to a native iOS one. The news feed API 
in particular made things extremely compli-
cated.
The specification designed to solve a specific 
problem for a Facebook application turns out 
to be the silver bullet for many API design 
problems. GraphQL gives an answer for 
modern application requirements: efficiency 
for data fetching, handling various frontend 
frameworks and platforms, and quick itera-
tion where businesses expect a rapid feature 
delivery (feature rollout and deprecation).

Back in the day, when applications were rela-
tively simple and requirement changes came 
once in a while, REST was the popular choice 
for many applications to expose data from a 
server. The last decade things have changed 
dramatically. Application features have be-
come relatively complicated and require more 
in terms of data efficiency. Furthermore, pre-
vious luxuries such as continuous deployment 
have become a standard too. In order to meet 
growing demand and adapt to the rapidly 
changing API landscape, we needed to rethink 
how we build APIs and GraphQL seems to be 
giving the answers. It might just be the future 
industry standard.
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graph data where a material can have a list 
of children and parents. In my opinion, it is 
a perfect scenario to demonstrate elegant 
graph traversal queries with a GraphQL API.
With one of the queries we can, for example, 
search for an item and locate in which sub-
assembly of a bicycle it is found.

Figure 1. The Nut is indeed a part of a wheel sub-

assembly.

You can clone or download the sample project 
repo from this link: https://github.com/
girumasfaw/cider

The Type System
GraphQL has its own type system to define 
the schema of an API. The syntax is called 
Schema Definition Language (SDL). Once 
defined, it can act as an API contract between 
the front-end and back-end developers. The 
two teams can work independently with 
almost no communication.

For instance, to define a simple type called 
Item we can do the following (Listing 1). 

Type ItemType {
 itemNumber: String!
 Description: String!
}

Listing 1

Creating a relationship between types is also 
possible. In the use case API, an item can 
be linked to its parents and children. In the 
case of a BOM, a child or parent type is also 
an Item type with quantities, here we can 
introduce a new type called relationType 
(Listing 2). 

Type RelationType {
 Quantity: String
 Item: ItemType
}

Listing 2

Querying data efficiently
You can easily use REST APIs to expose the 
bicycle BOM data. These endpoints can pro-

vide a fixed information structure, meaning 
you need one for each custom query that 
the client requests or you can have a small 
number of APIs overloaded with unnecessary 
information.

Figure 3. REST API definition list. 

If the front-end requires specific informa-
tion about an item or if you want to add or 
remove information from the response, you 
should definitely introduce a new endpoint 
that fulfils the demand. Even for a simpler 
application, if there is a need for a custom 
information structure, the API list can grow 
enormously which makes maintaining and 
iterating a pain.

In most cases, you will either have some REST 
APIs that respond with a big chunk of infor-
mation and let the client over-fetch unneces-
sary data. Or you will have a number of APIs 
that respond with small information and let 
the client make round trip(under-fetch) to get 
all the necessary information. With the later 
approach the client will face the N+1 problem. 
Which means the client is required to call the 
server N+1 times to fetch the resource. By 
using REST as your API design choice, facing 
one of these two problem is inevitable. 
With GraphQL it is a whole different story, as 
there is no list of APIs to tweak and maintain. 
The data is exposed with only one endpoint 
and the response structure is as flexible as 
the client requested.

Ask for what you want 
GraphQL allows the clients to ask for exactly 
what they need and get just that - nothing 
more, nothing less. Suppose an item has 
more than 50 fields and the front-end view 
might be interested in two of them specifi-
cally.

GRAPHQL 
ALLOWS 
THE CLIENTS 
TO ASK FOR 
EXACTLY 
WHAT THEY 
NEED AND GET 
JUST THAT 
- NOTHING 
MORE, 
NOTHING 
LESS. 

Figure 2. ItemType with a relationship. 
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Then you can only ask for these two fields, 
see figure 4 and 5. 

Figure 4. Quering only two fields for all items. 

Figure 5. Response of all items with two fields. 

It has a huge advantage in keeping you from 
exposing an additional endpoint just for that 
one purpose and it can also significantly 
improve performance, especially if the client’s 
bandwidth is scarce.

Over- and under-fetching 
is solved
Fetching too much data or not having enough 
data from an endpoint call can cause a per-
formance issue, as you are either using more 
bandwidth or making more HTTP requests 
than you should. Often, if your application re-
quirement does not change, these issues are 
not even considered because you would have 
a specific endpoint that returns the data that 
the view in your application demands.

These problems often occur when you scale 
and iterate your application. The data you use 
for your view changes often, and the cost of 
maintaining an individual endpoint with just the 
right data for each view becomes overwhelming.
So, you end up with a compromise between 
not having too many endpoints and having 
the endpoints fit each application view needs 
best. This will lead to over-fetching in some 
cases, and under-fetching in some others.
GraphQL fixes this problem because it allows 
you to request the data you want from the 
server. You specify what you need and you 
will get this data, and only this data, in one 
trip to the server.

Parameterized Query
GraphQL fields can have zero or more ar-
guments if it is defined in the schema. For 

example, you can pass an Item ID argument 
to the itemByNumber query parameter below 
and get a result for a specific item. See figure 
6 and 7. "

Figure 6. Parametrized query. 

Figure 7. Response for an item. 

As it is specified by the specification, all 
GraphQL requests return a dictionary with a 
key of data. Yet, you can use aliases to return 
objects with a different name than their field 
name, see figure 8. 

Figure 8. Query alias to receive a custom response key. 

Mutations
In addition to querying, you can also change 
the data with the so-called mutations. Basi-
cally, creating, updating and deleting existing 
data. The syntax for mutation looks similar to 
querying. In our example API, you do this by 
calling the root field createItem and passing 
arguments. The same as query, you can also 
specify a payload for a mutation in which you 
can fetch different properties of the newly 
created Item. For example, when a new Item
is created, you could directly ask for the id in 
the payload of the mutation, as that is infor-
mation that was not available on the client 
beforehand, see figure 9 and 10. 

FETCHING TOO 
MUCH DATA OR 
NOT HAVING 
ENOUGH
DATA FROM AN 
ENDPOINT CALL 
CAN CAUSE A 
PERFORMANCE
ISSUE

Figure 9. Creating an item with 

mutation.
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Figure 10. Fetching the newly created id attribute in 

single trip. 

Being able to also query information when 
sending mutations can be an immensely 
powerful tool that allows you to retrieve 
new information from the server in a single 
roundtrip!

Realtime data with subscrip-
tion
Today’s applications require a real-time con-
nection to the server in order to get a notifica-
tion as soon as an event occurs at the server, 
so that they can update the view.
GraphQL offers the concept of subscriptions. 
Subscriptions are a way of pushing data 
from the server to the clients in real time. As 
defined by the GraphQL specification: “A sub-
scription is a long-lived request that fetches 
data in response to source events”.
The subscription below specifies itemUpdated
as a source event. Whenever that event occurs, 
the server pushes the updated children list to 
the client. You can even change the item res-
ponse key with an alias child, see figure 11. 

Figure 11. Subscribing for a specific item. 

After a client sends this subscription to a 
server, a connection is established between 
them. When a new mutation is performed 
that updates the specified item, the server 
sends the updated information to the client.

Open source tools 
You can find a comprehensive list of opens-
ource GraphQL projects and tools in this link: 
https://github.com/chentsulin/awesome-
graphql. GraphQL allows clients to ask a 
server for information about its schema and 
what queries it supports. GraphQL calls this 
introspection. Many tools available in the 

GraphQL ecosystem use the introspection 
system to provide amazing features. Think of 
documentation browsers, autocomplete, code 
generation, anything is possible. One of the 
most useful tools you need to build and use 
GraphQL APIs makes heavy use of introspec-
tion. It is called GraphiQL, see figure 12. "

Figure 12. GraphQL IDE for better development 

workflows. 

Conclusion 
GraphQL is an exciting recent technology, that 
matured in a noticeably short period of time 
and powers major data intensive applicati-
ons such as Facebook, Github and Twitter 
to name a few. By implementing GraphQL 
in both the front-end and the back-end of 
your application, you can easily overcome the 
shortcoming of REST APIs.
By incorporating GraphQL in your application, 
front-enders will be equipped with super-
powers they never had before: access to a 
flexible API that can meet the need for views 
with neither too much or not enough data. 
Backend developers can focus on describing 
the data available, rather than deploying and 
optimizing specific endpoints for each requi-
rement change from the front-end.
Whether your project is ready to implement 
GraphQL or not, it is worth a try. As the cre-
ator says: “Think in graphs instead of APIs”. 
Since graphs resemble our natural mental 
model, we can easily model many real-world 
problems. With GraphQL you model your 
business domain as a graph by defining a 
schema; within your schema, you define 
different types of nodes and how they are 
connected / related to each other. 

GRAPHQL
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Functionele lenzen 
voor Java developers
Menig functionele taal, zoals bijv. Haskell, heeft een optics library, waaronder zich allerlei 
leuke concepten vinden, zoals lenzen en prisma’s. Zo kan een functionele lens gebruikt wor-
den om diep geneste, immutable data structuren te updaten. Vanuit Haskell’s oogpunt een 
bijna noodzaak, omdat standaard records en tuples en dergelijke immutable by design zijn, 
maar voor ons Javanen kan een lens ook van pas komen wanneer wíj in onze Java projecten 
met geneste, immutable data structuren werken. Een introductie ter leering ende vermeack.

Ted Vinke is een 
enthousiaste en 
leergierige senior 
Java developer 
werkzaam bij 
First8 Conclusion.

data te manipuleren zonder impliciet deze te 
kopiëren. Met andere woorden: waarden in 
een structuur worden nooit in-place bijge-
werkt, maar een update-operatie levert altijd 
een nieuwe structuur.

Zie Listing 1 voor een (mutable) Java bean met 
traditionele getters/setters. 

class MutableEngine {
  int warp;
  MutableEngine(int warp) {
     this.warp = warp;
  }
  int getWarp() {
     return warp;
  }
  void setWarp(int warp) {
     this.warp = warp;
  }
}

Listing 1. 

Een bekende manier om in Java dit object im-
mutable te maken, is om deze in de construc-
tor te initialiseren en niet toe te staan dat 
vervolgens nog de interne waarden aangepast 
(kunnen) worden. Zie Listing 2. 

class Engine {
  final int warp;

  Engine(int warp) {
     this.warp = warp;
  }

  Engine setWarp(int warp) {
     return new Engine(warp);
  }
}

Listing 2. 

In de Profunctor Optics Modular Data Acces-
sors (1) paper wordt het volgende beschreven:

Data accessors allow one to read and write 
components of a data structure, such as the 
fields of a record, the variants of a union, or 
the elements of a container. These data acces-
sors are collectively known as optics; they are 
fundamental to programs that manipulate 
complex data.

De meeste Javanen zijn bekend met data ac-
cessors, zoals getters en setters, om gege-
vens uit en in een Java object/structuur te 
krijgen, maar zoals de auteurs van boven-
genoemde paper vervolgens opmerken: hoe 
zijn deze zinvol te combineren als je object 
onderdeel is van een groter, samengesteld 
object? Daarvoor kun je een zogenaamde 
lens gebruiken. Zonder te diep in te gaan op 
de theorie achter profunctors (of profunctor 
optics -- zoek maar op!) biedt een lens de 
mogelijkheid om in te zoomen en te focussen 
op een klein stukje van een groter geheel. En: 
je kunt dit stukje lezen en wijzigen.

Immutable datastructuren
Belangrijk om te begrijpen is dat developers in 
functionele talen, zoals Lisp, Erlang, Haskell, 
Clojure, gewend zijn aan immutability (on-
veranderlijkheid), een immutable (2) object 
of structuur is na het aanmaken niet meer te 
wijzigen.

In Haskell zijn bijvoorbeeld variabelen stan-
daard immutable. Er kan een tuple of record 
gebruikt worden om enkele velden bij elkaar 
te groeperen, maar er is geen manier om de 
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Het aanpassen van deze Engine lijkt tegen-
strijdig, maar zoals je in het voorbeeld kunt 
zien: er kan best een setter zijn, maar die 
verandert niet de huidige instantie. Ze retour-
neert een nieuwe!

Geneste immutable 
datastructuren
Stel, naast Engine maken we ook de volgende 
immutable classes Propulsion en Ship vol-
gens dezelfde principes, zie Listing 3. 

Een Ship heeft een Propulsion, welke een 
Engine heeft, welke een warp speed heeft, 
een aardig genest structuurtje.

Laten we een Ship maken, initieel met warp 
2. Zie Listing 4. 

Wat als we de snelheid willen aanpassen naar 
warp 3? Dat zouden we zonder na te denken 
op de volgende manier zoals in Listing 5 
proberen. 

Dat is jammer! Het aanpassen van de Engine 
heeft géén effect op Propulsion of Ship.

Het muteren van deze (geneste) instanties 
lukt niet op deze manier. Alle setters retour-
neren simpelweg een kopie, dus het updaten 
van de gehele structuur is…gedoe.

Wat als we de huidige warp snelheid willen 
verdubbelen? Zie Listing 6. 

Hier wordt niemand vrolijk van… 

class Propulsion {

  enum Type { SUBSPACE, TACHYON, GRAVITON }
  final Type type;
  final Engine engine;

  Propulsion(Type type, Engine engine) {
     this.type = type;
     this.engine = engine;
  }

  Propulsion setType(Type type) {
     return new Propulsion(type, this.engine);
  }

  Propulsion setEngine(Engine engine) {
     return new Propulsion(this.type, engine);
  }

  // getters
}

class Ship {
  final String name;
  final Propulsion propulsion;

  Ship(String name, Propulsion propulsion) {
     this.name = name;
     this.propulsion = propulsion;
  }
 
  Ship setName(String name) {
     return new Ship(name, this.propulsion);
  }

  Ship setPropulsion(Propulsion propulsion) {
     return new Ship(this.name, propulsion);
  }

  // getters
}

Listing 3.  

var ship = new Ship(“Enterprise”, new Propulsion(SUBSPACE, new Engine(2)));
// Ship(name=Enterprise, propulsion=Propulsion(type=SUBSPACE, engine=Engine(warp=2)))

Listing 4. 

ship.getPropulsion().getEngine().setWarp(3);
// Ship(name=Enterprise, propulsion=Propulsion(type=SUBSPACE, engine=Engine(warp=2)))

Listing 5. 

ship.setPropulsion(
   ship.getPropulsion().setEngine(
       ship.getPropulsion().getEngine().setWarp(
           ship.getPropulsion().getEngine().getWarp() * 2)
   )
);
// Ship(name=Enterprise, propulsion=Propulsion(type=SUBSPACE, engine=Engine(warp=4)))

Listing 6. 
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Lenzen to the rescue
Ik gebruik λ van https://palatable.github.io/
lambda, een bibliotheek van functionele pat-
terns voor Java.

Laten we starten met een simpele lens. De 
lens focust zich op een kleiner gedeelte van 
een grotere container middels een combinatie 
van getter en setter.

We hebben een lens gemaakt van de grotere 
Engine naar het kleinere warp snelheid, of 
meer in idiomatische termen: de lens is nu de 
“getter en setter” voor de warp snelheid. Zie 
Listing 7. 

Er zijn een paar functies voor interactie met 
lenzen, welke de λ-bibliotheek vernoemd 
heeft naar de tegenhangers in Haskell, waar 
de volgende combinators genoemd worden: 

view
set
over

Met onze nieuwe lens kunnen we view gebrui-
ken om een waarde te lezen, zie Listing 8. 

Het mooie is dat je meerdere (compatibele) 
lenzen tezamen in een compositie kunt 
gebruiken, waarbij elke lens inzoomt op 
z’n eigen gedeelte van de gehele structuur. 
“Compatibel” hier betekent dat het “klei-
nere” gedeelte van een lens X het “grotere” 
gedeelte is van een andere lens Y.

Hoe ziet zo’n compositie eruit? Zie hiervoor  
Listing 9. 

import com.jnape.palatable.lambda.optics.Lens;

var engineWarpLens = Lens.simpleLens(Engine::getWarp, 
Engine::setWarp);

Listing 7. 

import com.jnape.palatable.lambda.optics.functions.View;

Integer warp = View.view(engineWarpLens, ship.getPropulsion().
getEngine());
// 2

Listing 8.

var engineWarpLens = Lens.simpleLens(Engine::getWarp, 
Engine::setWarp);
var propulsionEngineLens = Lens.simpleLens(Propulsion::getEngine, 
Propulsion::setEngine);
var shipPropulsionLens = Lens.simpleLens(Ship::getPropulsion, 
Ship::setPropulsion);

var composed = shipPropulsionLens
 .andThen(propulsionEngineLens)
 .andThen(engineWarpLens);

Integer warp = View.view(composed, ship);
// 2

Listing 9. 

import com.jnape.palatable.lambda.optics.functions.Set;

var newShip = Set.set(composed, 4, ship);
// Ship(name=Enterprise, propulsion=Propulsion(type=SUBSPACE, 
engine=Engine(warp=4)))

Listing 10. 

We kunnen nu set gebruiken om de warp 
snelheid op 4 te zetten -- en een compleet 
nieuw Ship terugkrijgen! Zie Listing 10. 
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LINKS
(1) https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.10857.pdf
(2)  https://tedvinke.wordpress.com/2018/06/15/functional-java-by-example-part-

4-prefer-immutability/
(3) https://projectlombok.org/features/Value
(4) https://github.com/google/auto
(5) https://www.functionaljava.org/
(6) https://github.com/ppetr/jLens
(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Demeter

Check nog eens de knullige code die we ge-
bruikten om de warp snelheid te verdubbelen 
;-) Met over kunnen we een functie meegeven 
die de huidige waarde (waar de lens naar 
wijst) teruggeeft voor ons om te manipuleren. 

Laten we het nieuwe Ship met warp 4 van 
zojuist eens 2 keer zo hard gaan, zie Listing 11. 

Conclusie
Een belangrijke reden voor het bestaan van 
lenzen in (talen zoals) Haskell, is dat het 
aanpassen van immutable datastructuren 
daar een stuk moeilijker is dan dat we gewend 
zijn in Java -- waar mutability de standaard is. 
Daarentegen moeten we in Java wel een stuk 
harder ons best doen om de immutability-
voordelen te krijgen die de “functionalisten” 
out-of-the-box krijgen. Om onze Java objec-
ten immutable te maken hebben we gelukkig 
keuze uit opties zoals Project Lombok’s @
Value (3) annotatie of Google’s AutoValue (4). 

Door een lens te maken voor een specifiek 
gedeelte en deze the chainen met andere 
lenzen, is het best gemakkelijk om gedeelten 
van een diep geneste datastructuur//contai-
ner te updaten.

Een nadeel kan zijn, dat - afhankelijk van de 
programmeertaal (of bibliotheek) - je voor elk 
veldje een lens moet definiëren. Met de hand. 
Ik heb lens generatoren gezien in Haskell en 
Scala die erg handig zijn, maar nog niet iets 
dergelijks in de nu gebruikte λ-bibliotheek of 
andere general-purpose alternatieven zoals 
Functional Java (5) . Alleen jLens (6) komt in 
de buurt met een annotation processor om 
lenzen te generen voor Java classes, maar die 
is al meer dan 8 jaar oud.

Een ander voordeel van lenzen zou kunnen 
zijn: encapsulatie -- de client van je lens weet 
niet (en hoeft niet te weten) wat de struc-
tuur is die erachter zit. In de mutable versie 
hieronder (of de immutable, knullige versie 
van eerder) overtreedt de client de Law of De-
meter (7) en moet weten hoe de object graph 
afgelopen moet worden om helemaal bij de 
warp snelheid te komen:

ship.getPropulsion().getEngine().
setWarp(3);

Wanneer je iemand gewoon een lens geeft, 
weet diegene (of interesseert zich) niet hoe 
de lens gemaakt is. Diegene weet hoe omge-
gaan moet worden met de top-container, een 
Ship, en dat is genoeg, zie Listing 12. 

Als laatste: een lens is z’n eigen type en kan 
(in principe) vrijelijk doorgegeven worden als 
argumenten aan methodes e.d.

Ik hoop dat deze introductie in functionele 
lenzen je fantasie geprikkeld heeft, en dat 
het wellicht een leuke toevoeging aan je 
Java-toolbox kan zijn wanneer je weer eens 
met immutable datastructuren aan de gang 
moet ;-) 

FUNCTIONELE LENZEN

import com.jnape.palatable.lambda.optics.functions.Over;

Over.over(composed, warp -> warp * 2, newShip);
// Ship(name=Enterprise, propulsion=Propulsion(type=SUBSPACE, 
engine=Engine(warp=8)))

Listing 11. 

var shipsWarpSpeedLens = // .. van ergens
Set.set(shipsWarpSpeedLens, 4, ship);

Listing 12. 
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Welcome to

J-FALL
VIRTUAL!
On behalf of the NLJUG board, our business 
partners and sponsors, I would like to warmly 
welcome you to J-Fall Virtual. After months of 
preparation, we’re looking forward to welcoming 
our largest audience ever to this year’s J-Fall!

This year marks the 17th edition of J-Fall. 
And for the first time in the history of J-Fall, 
not all of us are going to be in the same 
place at the same time. All sessions will be 
streamed online since we cannot guarantee 
everyone’s safety in an in-person setting.
So... this year is going to be a bit different. 
But different can be good! For example: 
after years of selling out all available tic-
kets in a couple of days, this year we won’t, 
since the number of attendees online is 
virtually unlimited. Also: this year we’ll 
have not 1, not 2, but 4 days of J-Fall! And: 
while in previous years it could be hard to 
ask your questions to speakers, this year 
you can interact with speakers during the 
sessions via chat, and in a live Q&A after-
wards. And you can enjoy all of this from 
the comfort of your own home! 

Program
This year, the J-Fall program spans 4 days, 
with sessions scheduled between 15:30 
and 19:30 daily. The program committee 
has worked hard to create a program with 
3 parallel tracks with over 40 sessions 
presented by speakers from all around the 
world. I’d like to thank the members of 
the program committee (Abraham van der 
Vyver, Brian Vermeer, Jeroen Benckhuijsen, 
Jeroen Resoort, Maarten Mulders, Mark 

Hendriks, Paulien van Alst, Remco de Blok 
and Tim van Eijndhoven) for their efforts in 
creating an amazing and balanced program.
We’d love to hear your feedback on the pro-
gram. You can send us your feedback using 
hashtag #jfall on Twitter, through the 
evaluation after the event, and via chat in 
the event platform during the event days.

Hands-on Labs
Parallel to the presentations during the 
day, J-Fall features 3 hands-on labs. In the-
se labs, you can join remotely and get your 
hands dirty with in-depth workshops led by 
experts. The lab mentors will introduce the 
topic and help you get started. The number 
of available seats is limited, so make sure 
to join in time to secure your spot.

Ignite sessions & Byte size 
talks
In the final timeslot of Thursday, you can 
enjoy 8 short 5-minute presentations. 
These sessions consist of 20 slides that 
advance automatically every 15 seconds. 
The Ignite sessions are fast-paced, fun to 
watch and discuss a range of both technical 
and non-technical topics. In the final slot 
on Wednesday, you can join the Byte Size 
talks: a regular timeslot made up of 2 short 
16 minute talks. 

Finally...
J-Fall wouldn’t exist without the organizing 
team at Reshift, the sponsors, the program 
committee, the volunteers, the speakers 
and of course all attendees. Thank you!
At J-Fall, you can recognize the organiza-
tion in the chat rooms with an “NLJUG” tag. 
If you happen to bump into us, please ask 
us anything, give us your feedback about 
the event or just have a chat with us. All 
that’s left for me to do now is to wish you 
a fantastic, informative and most of all fun 
couple of days at J-Fall!

Bert Jan Schrijver is 
the J-Fall program 
chair and member of 
the NLJUG board.
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J-Fall Highlights
Below, you can find some of the sessions you will be able to follow at J-Fall. 

For all the sessions, speakers, timetable and to register go to https://jfall.nl

Andres 
Almiray

Gunnar
Morling

Ivar
Grimstad

Roy
van Rijn

Roy
Braam

Mary 
Grygleski

Edward
Ciggaar

SESSION 1

Plug-in Architectures for 
Java With Layrry and the 
Java Module System
Abstract: The Java Module 
System lays the foundation for 
building modularized appli-
cations on the JVM. It doesn’t 
concern itself though with 
resolving module versions and 
obtaining modules from repo-
sitories. This is where Layrry 
comes in: an API and launcher 
for modularized Java applicati-
ons which takes a descriptor of 
the module layer(s) to assem-
ble, fetches the modules and 
starts up the application.

Andres Almiray: Andres is a 
Java/Groovy developer and a 
Java Champion with more than 
20 years of experience in soft-
ware design and development.
Gunnar Morling: Gunnar is a 
software engineer and open 
source enthusiast by heart. 
He is leading the Debezium 
project, a tool for change data 
capture (CDC).

SESSION 2

Jakarta EE 9 and Beyond
Abstract: Jakarta EE 9 is 
coming! This is the second 
release of Jakarta EE since 
the transition from the Java 
Community Process (JCP) to 
the Eclipse Foundation. In this 
session, we will go through 
every aspect of Jakarta EE 9 
and how this release lowers 
the barriers of entry, eases 
the migration, and lays the 
foundation for a platform for 
future innovation. We will 
also look ahead towards what 
future releases may bring. 
The session includes a demo 
including converting from the 
javax. to jakarta. namespace 
as well as looking at available 
implementations.

Ivar Grimstad: Ivar is the 
Jakarta EE Developer Advocate 
at Eclipse Foundation. He is a 
Java Champion and JUG Leader 
based in Sweden.

SESSION 3

30 minutes of failure
Abstract: This talk will be filled 
with failure. Innocent failures, 
funny failures, small failures, 
but also failures that took 
out an entire online banking 
system for hours. Failures 
made with a single click and 
elaborate failures that took 
months of preparation. There 
is nothing better than gloating 
about mistakes and learning 
from them. Failure often co-
mes at a high cost but during 
this talk you’ll learn from our 
failures... for free. We have 
messed up, caused outages 
and deleted client data so you 
don’t have to.

Roy van Rijn: Roy is director 
at OpenValue Rotterdam and 
a Java Champion. He worked 
on numerous projects all over 
the Netherlands as developer, 
architect and agile coach.
Roy Braam: Roy Braam is a 
Developer/Architect at JPoint. 
He loves Java, DevOps, and 
everything that comes with 
developing good solutions. 
Being a real developer he likes 
to spend his time as much as 
possible developing. Besides 
that as an architect, he loves 
software architecture and 
solving “the bigger’ puzzle.

SESSION 4

Deploying a Modern 
Reactive Serverless 
Microservice to the Cloud
Abstract: In this session, we 
will first learn about what the 
missions of a reactive system 
are, which include handling 
multiple concurrent data 
stream flows and being able 
to control back pressure as 
well as managing errors in an 
elegant manner. We will also 
discuss the special polyglot 
nature of Vert.x, its event loop, 
and its use of the Vertical mo-
del. Live coding will accompany 
this session to illustrate how 
to program a simple use case 
using multiple JVM languages 
such as Java and Kotlin, we 
will then build and dockerize it 
to be deployed as a serverless 
container using Knative to a 
Kubernets/Openshift cluster 
on the cloud in a delightful 
manner.

Mary Grygleski: Mary is a 
Senior Developer Advocate at 
IBM, specializing in Reactive 
Java, Open Source, Cloud, and 
Distributed Systems.
Edward Ciggaar: Edward works 
as developer advocate for IBM 
and is based in Amsterdam. 
His passion is to personally 
interact with developers and to 
show them the possibilities of 
our latest technology.

Main sponsor: Co-sponsors:

Sponsors:
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MASTERS OF JAVA 2020 
het volledig online officieuze NK Java Programmeren

De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE), 
die toegankelijk is voor iedere Java ontwikkelaar. In deze wedstrijd wordt niet de 
API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. In voorgaande edities 
heeft Masters of Java al heel wat verhitte strijd opgeleverd. Het is onvermijdelijk dat 
deze nieuwe online opzet ook weer voor vuurwerk gaat zorgen.

Wanneer:  donderdag 29 oktober
Tijd:  15.00u tot uiterlijk 18.30u
Waar:  Online 
  (nljug.org/masters-of-java-2020)
Kosten: Gratis

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-2020

EEN 
NLJUG 
EVENT

In verband met de huidige Corona-maatregelen zal Masters of Java 2020 een iets 
andere opzet hebben, namelijk een online variant. Het hele event zal gefinetuned 
zijn voor deze vorm, dat wil je niet missen. Zoals je van ons gewend bent, zijn de 
opdrachten uitdagend en kunnen er veel teams meedoen.

Schrijf je nu in voor de Masters of Java 2020

MELD
JE NOG

SNEL AAN
We gaan vandaag

(29 oktober) om 

15:00 aan de slag!
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TEQnation Masterclasses: 
Kubernetes
Powered by SUSE

Register now at https://teqnation.com/teqnation-masterclasses/

These TEQnation Masterclasses on November 10th will focus on 
Kubernetes! First, Rob Knight (SUSE CTO for Enterprise Cloud 
Products) & Peter Andersson (SUSE Technical Strategist) will show 
you all you need to know about the Open Source solutions of SUSE, 
focussing on Kubernetes and Cloud Foundry PaaS to optimize your 
development pipeline. Afterwards we got another session coming 
up by a mystery speakers who will be announce by the time you are 
reading this at https://teqnation.com/teqnation-masterclasses/ !

Timetable
15:00-15:50:  Rob Knight & Peter Andersson – How to simplify, 

modernize and accelerate your entire development 
pipeline with Kubernetes management and Cloud 
Foundry PaaS?

15:50-16:00: Break
16:00-17:00:  Mystery speaker (announced soon)

Abstract: How to simplify, modernize and 
accelerate your entire development pipeline 
with Kubernetes management and Cloud 
Foundry PaaS?
In this session, we will guide you through SUSE’s latest innovations in open 
source container & application platforms. Combining the best-in-breed of 
Kubernetes management and Cloud Foundry PaaS, you will learn how you can 
use these technologies to simplify, modernize and accelerate your entire deve-
lopment pipeline. We will discuss real life customer success stories, and give a 
series of live demonstrations to illustrate the agility you can experience from 
embracing SUSE technology. 

About SUSE
SUSE, the world’s largest independent open source company, provides unparal-
leled customer choice and powers digital transformation for the enterprise by 
simplifying, modernizing and accelerating traditional, cloud and edge solutions. 
SUSE collaborates with partners, communities and customers to deliver and sup-
port solutions that enable mission-critical business outcomes. SUSE’s container 
and cloud platforms, software-defined infrastructure, artificial intelligence 
and edge computing solutions allow customers to create, deploy and manage 
workloads anywhere – on premises, multi-cloud and edge. For more information, 
visit www.suse.com.

Rob Knight is SUSE’s CTO 
for Enterprise Cloud Pro-
ducts, and is responsible 
for SUSE’s overall strategy 
and vision for Application 
Delivery. He has been 
working with containers 

in production environments since before 
Kubernetes was released, and played a 
critical role in taking SUSE’s Application 
Delivery Solutions to market. He’s been 
working in the Application Delivery space 
for over 12 years at a variety of compa-
nies, and speaks daily to customers, part-
ners, press and analysts on the future of 
the Application Delivery marketplace.

Peter Andersson is a 
Technical strategist at 
SUSE and focuses on 
Application Delivery 
Platforms in EMEA. He 
lives with his family in the 
Stockholm area, Sweden. 
He has been working with 
Open Source for more than 

15 years in many roles and organisations. 
Such as: Product Manager for op5, a Swe-
dish organisation making IT monitoring 
solutions based on Open Source, Sales 
Engineer at Black Duck helping organi-
sations manage security- and legal risks 
associated with Open Source.
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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.

Net als met de vraag “wat is de beste buildtool?” meng ik me 
niet graag in vergelijkbare discussies rondom IDEs. Maar in de 
afgelopen week werd ik meerdere keren geconfronteerd met is-
sues rondom de ‘I’ van IDE of verkeerde aannames. Spoiler alert: 
ze blijken allemaal hetzelfde onverwachte gedrag te vertonen.
 
IDE staat voor ‘Integrated Development Environment’, met 
als doel om het ontwikkelen aangenamer te maken. Het is 
onder andere een wrapper om Maven. Dat merk je bijvoorbeeld 
doordat de pom uitgelezen wordt en de dependencies goed voor 
je worden klaargezet. Voor multimodule projecten compileert 
de code en kun je unittesten draaien, omdat de IDE onder water 
in staat is de classpath goed op te bouwen zonder zelf expliciet 
Maven aan te roepen.
 
Echter, wat gebeurt er als je een IDE optie kiest die vervolgens 
een Maven commandline opbouwt en aftrapt? Denk daarbij aan 
de Maven-tab in IntelliJ of de ‘Run as > Maven xxx’ contextme-
nu in Eclipse. Netbeans kent geen onderscheid, omdat het altijd 
een Maven commandline uitvoert.
 
Als voorbeeld heb ik het Maven Enforcer project gebruikt 
(http://github.com/apache/maven-enforcer). Die bestaat 
uit drie modules: maven-enforcer-plugin, enforcer-api (voor 
het schrijven van rules), enforcer-rules (standaard set rules, 
meegebundeld met de plugin). Ik geef het project een versie die 
nog niet voorkomt in mijn local repository en probeer alleen de 
enforcer-rules te testen.
Bij alle drie de IDEs faalt de build met een “unresolvable de-
pendency” error! Echt! Dit komt omdat ze in de local repository 
gaan zoeken naar de bijbehorende enforcer-api. Ze lijken al-
lemaal ongeveer hetzelfde te doen, namelijk: 
mvn --file /path/to/maven-enforcer/maven-rules/pom.xml 
test

 
Oftewel, deze IDE optie blijkt (iets te) letterlijk te doen wat er 
staat: voer deze phase/goal uit in de folder van de desbetref-
fende Maven module. Dit werkt dan helaas alleen als je van 
tevoren ‘mvn install’ hebt gedaan. En vanaf dat moment is het 
mis. Want zodra er eenmaal een versie in je local repository 
staat zal die steeds worden gebruikt, ook als deze achter loopt 
ten opzichte van de versie in je workspace. Je weet dus niet 
meer zeker of de phase/goal met de verwachte SNAPSHOT-
versie uitgevoerd wordt. De meest correcte oplossing is:
mvn --file /path/to/maven-enforcer/pom.xml -pl maven-rules 
–am test
 
Het nadeel is wel, dat in dit geval ook de enforcer-api gebouwd 
en getest wordt, maar het resultaat lijkt wel meer op wat je 
verwacht. Voor zowel IntelliJ als Eclipse is er een “integrated” 
test optie (vanuit de sourcefile rechtstreeks de test uitvoeren), 
die zich wel bewust is van het enforcer-api in de workspace. 
Daarentegen is Netbeans wel in staat om binnen de IDE de clas-
ses te koppelen, maar het heeft voor het uitvoeren van tests 
een iets ander standpunt: de enige manier om te garanderen 
dat het resultaat hetzelfde is als een Maven-aanroep via de 
commandline is… Maven aanroepen via de commandline.
Oftewel: afhankelijk van welke IDE je gebruikt (en hoe), kan 
het je helaas afdwingen om vooraf ‘mvn install’ uit te voeren, 
terwijl het voor Maven zelf niet nodig is. Ikzelf gebruik zelden 
deze opties: als Maven rechtstreeks aangeroepen moet worden, 
bouw ik liever zelf de commandline op.
Om te begrijpen wat hier gebeurt, vereist zowel iets meer 
kennis van Maven als de IDE, maar mijn grootste probleem is 
dat het nu niet intuïtief is en dat integrated test optie versus 
wrapped Maven call anders reageert, met uitzondering van de 
consistente NetBeans.

Maken de top drie IDEs dezelfde fout?!
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Vlieg op!

“Het is geheel zonder gevaar”, zei de enige overlevende.

Ik heb iets met vliegtuigen, waarschijnlijk omdat mijn opa én 
mijn vader bij de KLM werkten en ik zelf ook een paar jaar voor 
ze heb gewerkt. Als kleuter kwam ik vaak op (het oude) Schip-
hol en ging op mijn 7e al de lucht in, met een DC6 naar Portugal. 
In die dagen mocht je nog (dankzij opa!) in de cockpit en na het 
kennismaken met de piloten legde de boordwerktuigkundige 
al die metertjes, scoopjes en lampjes uit. Goeie ouwe tijd! Een 
hele ervaring. In alle opzichten: de bijgeleverde spuugzak bleek 
maar net groot genoeg.

Later vloog ik geregeld, voor mijn werk, vakantie en familie 
bezoek, ±170 keer met allerlei vliegtuigen.
Mijn favoriet: de Airbus A350 vanwege de hogere cabinedruk, 
2e plaats: de stille Airbus A380.
Slechtste ervaring: een Tupolev in Vietnam.
Grootste angst: een loszittende straalomkeerder in Cincinnati.
Afgebroken reis: gescheurd trommelvlies in Frankfurt.
Duurste reis: business class naar Milano.
Dat was overigens de enige keer dat ik niet in de toeristen-
klasse vloog. Het verschil: de stewardess lag voor de landing 
ongeveer op haar knieën te smeken of ik mijn laptop wilde 
sluiten; kijk, daar betaal je voor!
Gerieflijkste reis: languit over drie stoelen onder drie gordels in 
een bijna lege 747 naar Chicago.
Slechtste reservering: bij de nooddeur, weliswaar met veel 
beenruimte en vrij uitzicht op fraai personeel, maar met een rot 
tafeltje waar mijn koffie af donderde. Beste plek: achterin: vlak 
bij toilet en keuken, bij een grote nooddeur met opblaasboot 
(niet mogen uitproberen!) en geen reisgenoten die steeds tegen 
je rugleuning bonken.  
Neergestort: nog nooit.

Contact met het personeel gaat altijd wat stroef: ze spreken 

altijd en overal Engels, maar wat voor Engels… Emirates liet 
zich erop voorstaan dat er 15 verschillende nationaliteiten ste-
wardessen aanwezig waren, maar ik moest natuurlijk weer een 
Arabische treffen. De Nederlandse zat natuurlijk aan de andere 
kant. Je moet ook op je woorden letten: een keer viel op een 
vlucht met Singapore Airlines de entertainment
uit (film, muziek en spelletjes). De opgeroepen stewardess 
begreep me niet, dus ik probeerde opnieuw: “Jullie entertain-
mentsystem is gecrasht”. Ze rende weg alsof ik haar gebeten 
had en kwam terug met zowat de hele crew. Ja, dat trefwoord 
(crash) doet het uitstekend.

Toch wou ik zelf eens vliegen, al was het maar voelen wat een 
vogel ervaart. Dus vloog ik mee met een collega, in een zweef-
vliegtuig, boven Terlet. Dat viel tegen: zweefvliegen lijkt een 
beetje op steppen: op en neer hoppen, van de ene wolk naar 
de andere om maar stijgende lucht (thermiek) te vangen. Dat 
leverde dus weer een volle spuugzak op.

Dan maar zeilvliegen in Duitsland: met een grote vleugel op 
je nek de berg afhollen, op tijd springen en het dal in glijden. 
Dat ging leuk. Mijn toenmalige vriendin had het niet meteen 
door en hield krampachtig de stangen vast tot aan de onzalige 
landing toe, waarbij ze haar arm brak. Een cursusgenoot verloor 
de controle en torpedeerde een berghut, waarbij het frame van 
de zeilvlieger ontzet raakte. De instructeur
(in Duitsland is elke leraar God) besliste dat er niets aan de 
hand was en de volgende ‘piloot’ maakte een vreselijke duik en 
landde op zijn kant. Ik had het daarmee wel gezien en verdween 
naar het hotel.

Ik laat het vliegen verder maar over aan professionals, zoals 
meeuwen, merels, eksters, Vlaamse gaaien ...

;JOOP!

Joop Lanting  
is vaste columnist
voor Java Magazine

JAVA magazine | 04 2020
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Bij de Bit Academy leiden we samen met 
het bedrijfsleven de programmeurs van 
de toekomst op. Met een sterke focus op 
peer-to-peer onderwijs, leren door te doen 
en autonomie behaalt een student binnen 
3 jaar een volwaardig MBO diploma. Dankzij 
onze manier van werken kan de student met 
vertrouwen starten bij zijn/haar eerste baan.

Wij zijn de Bit Academy gestart, omdat wij 
vinden dat de ontwikkeling van mensen 
centraal moet staan in het onderwijs.

Bij de Bit Academy is vooral de student 
aan het werk in plaats van de coach. Niet 
consumeren, maar produceren! Maximaal 15 
minuten presentaties per dag, daarna zelf 
oefenen met een scala aan kleine exercises 
die stapsgewijs steeds moeilijker worden. 
Alle vaardigheden die je hierbij leert komen 
vervolgens samen in grote meerweekse 

projecten voor echte bedrijven.

Binnen de Bit Academy kan een student zelf 
een pad kiezen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen 
om je te specialiseren in web development, 
embedded system engineering of game 
development. Dit doe je door eerst een basis 
programma te volgen, want bijna alle tech 
heeft dezelfde basis. Daarna kun je zelf 
uitzoeken wat je het best vindt passen bij 
jouw talenten.

De coaches zijn hybride en komen uit het be-
drijfsleven. Dit is de enige manier om de con-
tent van je opleiding up-to-date te houden. Je 
IT-opleiding moet geen geschiedenisles zijn. 

SAMEN MAKEN WE 
VAN MBO'ERS WEER 
WINNAARS! 

020 247 0347 
info@bit-academy.nl 

Bit Academy B.V. 
Science Park 608A 
1098XH Amsterdam
www.bit-academy.nl

Werken aan je toekomst 
bij de Bit Academy

TEQnation Masterclasses: 
Neural Networks Powered by 

Capgemini

Register now at: https://teqnation.com/teqnation-masterclasses/

Soham Dasgupta 
is by role a Solu-
tion Architect at 
Capgemini. He has 
over 14 years of IT 
experience in soft-
ware program-
ming, designing 
and architecture.

Martin Förtsch is 
Principal Consultant 
at TNG Technology 
Consulting GmbH, 
Intel Black Belt Soft-
ware Developer and 
Software Innovator, 
Oracle JavaOne Rock 
Star & Speaker.

Thomas Endres 
works as an IT con-
sultant, in his role 
as an Associate 
Partner for TNG 
Technology Consul-
ting in Munich.

Today on October 27th we will take a look under the hood 
of Neural Networks. We will start off with an introduc-
tory session by Soham Dasgupta (ADF, Java, Javascript 
Guru @ Capgemini) about Deep Learning. Afterwards 
we will see how to put this theory into practice and how 
to produce Real-Time Deep Fakes by Thomas Endres 
(Partner at TNG Technology Consulting) & Martin Förtsch 
(Principal Consultant at TNG Technology Consulting). 
This day will be hosted by Leonie Huizing (Java Developer 
@ Capgemini).

Timetable
19:00-19:40:  Soham Dasgupta – Journey to the core 

of Neural Networks with DeepLearning4J
19:40-19:50: Break
19:50-20:30:  Thomas Endres & Martin Förtsch – 

Deepfakes 2.0 – How Neural Networks are 
Changing our World
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Scaled Agile Framework. Cloud Native 
Development. Containerization. Voor de 
meeste ICT’ers zijn deze technologieën en 
technieken gesneden koek. ‘Maar als je 
echt het verschil wil maken, moet je ook 
snappen dat achter een oplossing vaak 
een hele keten huist’, onderstreept Aad 
van Kempen, Vice President Consulting 
Services bij CGI. ‘Zeker in het publieke 
domein. We integreren niet alleen syste-
men, maar ook allerlei diensten en andere 
belanghebbenden. Neem het Meldloket 
EU-werknemers. Is er in de EU sprake van 
grensoverschrijdend werken, dan moet 
daarvan melding gemaakt worden. Toe-
zichthouders als Inspectie SZW, Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), IND en de Be-
lastingdienst gebruiken deze meldingen 
voor toezicht op de rechtmatigheid van 
de detachering, om ervoor te zorgen dat 
ook buitenlandse arbeidskrachten recht 
hebben op de belangrijkste Nederlandse 
arbeidsvoorwaarden. Achter het loket zit 
dus een hele wereld. Het is een complex 
ecosysteem. Maar daardoor wel erg inte-
ressant en uitdagend.’

Veiligheid en droge voeten
Gevraagd naar andere parels onder de 
overheidsprojecten, blijft het even stil. 
Niet omdat Van Kempen geen mooie pro-
jecten weet te benoemen: het zijn er juist 
zo veel. ‘Laat ik dan allereerst Burgernet 
noemen. Dat is een burgernetwerk dat 
onder meer opsporingsacties van de poli-
tie ondersteunt. De maatschappelijke re-
levantie is hoog, want Burgernet vergroot 
het gevoel van veiligheid. Ook interessant 
is het werk dat we voor Rijkswaterstaat 
verrichten. Voor de Oosterscheldekering 
ontwikkelden we het noodsluitsysteem 
NSTA. Dit mission critical systeem stuurt 

de Oosterscheldekering autonoom aan als 
mensen dat om welke reden dan ook niet 
doen. Het Zeeuwse achterland stroomt zo 
niet over. Onze oplossing zorgt dus voor 
droge voeten.’

Export van expertise
CGI gebruikt de nieuwste technologieën 
voor overheidsprojecten, waaronder Full 
Stack Reactive frameworks (Spring Web-
flux, Angular), Cloud Foundry, RabbitMQ en 
GraphDB. De opgedane kennis exporteren 
we ook naar andere landen. Van Kempen: 
‘Onze mensen hebben bijvoorbeeld meege-
werkt aan de  stormvloedkeringen in en bij 
Venetië. Andersom komt het ook regel-
matig voor dat een van onze buitenlandse 
collega’s ons te hulp schiet. Zo hebben we 
laatst assistentie gekregen van een Ame-
rikaanse collega om hele specifieke contai-
nertechnologie succesvol in te zetten.’

Expert Center Government
Bovenstaande laat ook zien dat je als 
CGI’er het verschil kunt maken. Van 
Kempen: ‘We werken met kleine zelfstu-
rende teams, dichtbij de klant. We kunnen 
razendsnel schakelen en Proof of Values 
neerzetten. In zo’n team is elke member 
waardevol. Tegelijkertijd kunnen we ge-
bruikmaken van de kennis van 80.000 col-
lega’s wereldwijd en 400 domeinexperts 
binnen ons Expert Center Government. 
Dit leidt tot interessante, uitdagende 
opdrachten die af en toe zelfs impact heb-
ben op 17 miljoen Nederlanders!’

Meer weten?

Werken voor de overheid:

Technologisch hoogstaand 
en maatschappelijk relevant
De Nederlandse tak van IT-wereldspeler CGI heeft een van de grootste Java communities van 
ons land. Belangrijke klant hierbij is de Nederlandse overheid. De Java-specialisten van CGI 
werken aan projecten die het alledaagse leven van miljoenen mensen raken. Deze overheids-
projecten hebben vaak zelfs hun weerslag op alle burgers en bedrijven in ons land. Wij werken 
zodoende voor 17 miljoen Nederlanders. Daartoe zijn we alleen in staat als we naast technolo-
gische kennis ook over de nodige domeinkennis beschikken.
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Join ons 
accelerator 
programma! 

1 jaar intensieve training voor 
en door developers

Uitsluitend moderne technieken

Combinatie van vakinhoud en 
soft skills

“Heb jij graag het stuur in handen? 
Met ons op maat  gemaakte programma 
zet je de  volgende stap in je carrière!”

DevOps Days • Cloud Days • Frontend Days • Enterprise Days • Security Days • Cloud Days

Ben je die developer met 
 minimaal 2 jaar ervaring die 
zijn developer kennis naar een 
next level wil brengen?

Word collega bij Ordina 
Software Development en 
doe mee aan dit leerzame 
en leuke traject!

Kijk voor meer informatie op: 
www.ordina.nl/werkenbij
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