04 > 2021
Onafhankelijk tijdschrift voor de Java-professional

MET J-FALL SPECIAL

{ FEATURES

>VAN SOFTWARE
DEVELOPER
NAAR CTO
>JAVA FLIGHT
RECORDER
JE EIGEN SWISS
ARMY CODING KNIFE
>DE JAVA
COMPILER
EEN KIJKJE ONDER
DE MOTORKAP

01 COVER.indd 1

NEEM DE
VOLGENDE
in de wereld
STAP van Java
13-10-21 10:14

Naamloos-1 1

17-8-2021 13:43:06

{ COLOFON } JAVA MAGAZINE 04-2021
Content Manager & Project Coördinatie:
Stijn van de Blankevoort
Eindredactie:
Tedje van Gils, Eveline Kroese
Auteurs:
Koen Aerts, Wassim Chegham, Sjoerd During, Peter Eijgermans,
Bram Janssens, Dirk Koning, Joop Lanting, Julien Lengrand-Lambert,
Artem Makarov, Maja Reißner, Rick Roelofson, Bert Jan Schrijver,
Robert Scholte, Jago de Vreede, Kaya Weers, Ramon Wieleman &
Thomas Zeeman
Redactiecommissie:
Stijn van de Blankevoort, Peter Hendriks, Ben Ooms,
Julien Lengrand-Lambert, Maja Reißner, Ted Vinke,
Mark van der Walle, Ivo Woltring, Thomas Zeeman
Vormgeving:
Wonderworks, Haarlem
Uitgever:
Martin Smelt
Traffic & Media order:
Marco Verhoog
Drukkerij:
Senefelder Misset, Doetinchem
Advertenties:
Richelle Bussenius
E-mail: richelle.bussenius@nljug.org
Telefoon: 023 752 39 22
Fax: 023 535 96 27
Marc Post
E-mail: mpost@reshift.nl
Telefoon: 023 543 00 08
Abonnementenadministratie:
Tanja Ekel
Lidmaatschap van de NLJUG kost € 49,50 per jaar, waarbij Java
Magazine gratis verschijnt. Naast het Java Magazine krijgt u gratis
toegang tot de vele NLJUG workshops en het J-Fall congres. Het NLJUG
is lid van het wereldwijde netwerk van JAVA user groups. Voor meer
informatie of wilt u lid worden, zie www.nljug.org. Een nieuw
lidmaatschap wordt gestart met de eerst mogelijke editie voor een
bepaalde duur. Het lidmaatschap zal na de eerste (betalings)periode
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duur, tenzij u uiterlijk één maand voor afloop van het initiële
lidmaatschap schriftelijk (per brief of mail) opzegt. Na de omzetting
voor onbepaalde duur kan op ieder moment schriftelijk worden
opgezegd per wettelijk voorgeschreven termijn van 3 maanden.
Een lidmaatschap is alleen mogelijk in Nederland en België.
Uw opzegging ontvangen wij bij voorkeur telefonisch. U kunt de
Klantenservice bereiken via: 023-5364401. Verder kunt u mailen
naar members@nljug.org of schrijven naar NLJUG BV, Ledenadministratie, Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem.
Verhuisberichten of bezorgklachten kunt u doorgeven via
members@nljug.org (Klantenservice).
Wij nemen je gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in
een gegevensbestand. De verwerking van uw gegevens voeren wij
uit conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van
afgesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie
en, indien je daar toestemming voor hebt gegeven, om je op de
hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.
Je kunt uw persoonsgegevens opvragen om inzicht te krijgen in
welke gegevens wij van je hebben, deze te corrigeren of, na beëindiging van de abonnee-overeenkomst, te laten verwijderen. Stuur
hiertoe een kaartje aan NLJUG BV, afd. klantenservice, Nijverheidsweg 18, 2031 CP Haarlem of een e-mail naar members@nljug.org.

VOORWOORD
J-Fall is coming!
H

et moment is aangebroken! Op het moment van schrijven zitten we vol in de voorbereidingen van J-Fall 2021, eindelijk weer in-person! Zodra je dit leest begint J-Fall alweer
in een paar dagen.. of wie weet lees je dit terwijl je op J-Fall bent! Na een lange tijd webinars
en virtuele evenementen mogen we met z’n allen samenkomen en zoals vanouds een top
dag met elkaar hebben. Omdat J-Fall de grootste happening van het jaar is voor de NLJUG, zal
dit magazine helemaal in het teken staan van dit grootste Java evenement van de BeNeLux.
Hopelijk heb je een kaartje kunnen bemachtigen, maar is dit helaas toch niet gelukt? Neem
dan een kijkje bij de pre-conference workshops (https://jfall.nl/pre-conference/), als je
daaraan meedoet ontvang je ook een ticket voor J-Fall zelf! Hetzelfde geldt overigens voor de
Masters of Java competitie (https://nljug.org/masters-of-java-2021/).
Om nog even terug te komen op “op het moment van schrijven”: Zorg dat je de officiële
J-Fall app download, want de informatie die je hier in het programmaboekje leest, kan iets
verouderd zijn.

Apple

Android

Naast J-Fall is het thema van deze editie “Neem de volgende stap in de wereld van Java.”
Zo beginnen we met een artikel waarbij Web Assembly vergeleken wordt met Java en gaan
we door met o.a. een toffe workshop waarin je leert over VR & AR in de browser, nemen we
een kijkje onder de motorkap van de Java compiler en laten we de pro’s zien van het gebruiken van de JDK Flight Recorder. Zoals afgelopen edities maken we ook hier meer ruimte voor
softskills artikelen. Zo kan je op pagina 10 lezen hoe Koen Aerts pad verliep van developer
naar CTO en hoe je jouw tijdsmanagement kan optimaliseren met het Get Shit Done artikel.
Daarnaast hebben we een interview te pakken met Brian Vermeer. Hij geeft een blik in zijn
leven en deelt zijn kennisdeling tips.
Dat brengt mij meteen weer op een vast onderdeel van het voorwoord: Heb je kennis van obscure technologieën die eigenlijk iedereen zou moeten gebruiken? Of heb je toffe tips & tricks
voor tools die wijdverspreid zijn? Lijkt het je leuk om je kennis te delen met mede-NLJUG’ers?
Laat het ons dan weten via info@nljug.org! Is de stap voor een artikel nog net iets te groot?
Geen probleem! We coachen en begeleiden je door het hele proces. Verder hebben we sinds
kort de Byte Sizes, een sectie met korte tips & tricks, newsflashes, coole projecten en meer in
de vorm van een (beetje uit de hand gelopen) tweet.
Hopelijk zie ik je op J-Fall!

Stijn van de Blankevoort
Content-/Communitymanager NLJUG
svdblankevoort@reshift.nl
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Partnercontent

CGI: internationale pionier
in de energietransitie
In de jaren ’90 liberaliseerde de energiemarkt en konden gebruikers voortaan zelf een leverancier
kiezen. Daarnaast veranderde de energievoorziening door de energietransitie. Deze twee ontwikkelingen
zorgden voor een toename in datavolumes en complexiteit van processen, terwijl de concepten rondom
afhandeling van processen als data security en privacy, herleidbaarheid van data en datadistributie
in stand bleven. Voor de uitwisseling van elektriciteitsinformatie ontwikkelde CGI een dataplatform,
vrijwel geheel geschreven in plain Java.
Het door CGI ontwikkelde dataplatform kenmerkt zich door een
hoge mate van ﬂexibiliteit. Dat zit ‘m met name in het modelleren
van de processen en de ontwikkeling van een framework van
templates waarin alles wordt vastgelegd. De templates zijn geen
code, maar conﬁguratie. De conﬁguratie van templates begint
op het laagste niveau bij het data- en berichtenmodel. Tabellen,
relaties en berichtdeﬁnities worden vastgelegd in templates.
Dit vormt de basis voor het genereren van het datamodel en de
bulk aan standaard technische validaties (zoals veldtype, lengte
en enumeraties).

Dit maakt zaken als nesting en afdwingen van volgorde van
executie mogelijk. En dat komt de snelheid ten goede.

Templates
Na het vastleggen van de basis volgt het conﬁgureren van
processen. Zowel de interfaces, GUI of B2B (XML, JSON),
als het valideren, ophalen, wegschrijven en distribueren
van data gebeurt op basis van templates. De complexere
datatransformaties worden intern gedaan met behulp van
helper-functies, beschikbaar binnen de templates.

Het platform beperkt zich niet tot de bovengenoemde codebase
die de templates uitvoert. De provisioning van (test)omgevingen
op Azure of eigen hardware en het geautomatiseerd end-to-end
regressietesten maken het platform compleet.

Natuurlijk is geen platform compleet zonder
rapportagemogelijkheden, dus ook hiervoor zijn er templates.
Ondersteuning voor meerdere talen op de UI, in rapportages
of bij het uitsturen van e-mails is ingebakken middels templates
voor alle vertalingen. Het toepassen van ‘role based security’
op de processen is een kwestie van vinkjes zetten op de
proces templates. Zo zijn alle onderdelen die men verwacht
van een Enterprise ready systeem gevat in de verzameling
van templates.
Java-code
Binnen het platform worden alle templates en helper-functies
omgezet in uitvoerbare Java-code. Dit kan het transformeren
of valideren van data zijn, het ophalen of wegschrijven van data
of het draaien van een scheduled rapport. Alle templates worden
gecached in memory, evenals de daaruit volgende prepared
statements. De helper-functies zijn opgebouwd door middel van
een Abstract Syntax Tree (AST). Zo werken vrijwel alle compilers.

Marktstandaarden
Vrijwel het gehele dataplatform is geschreven in plain Java, zonder
gebruik van grote frameworks als Spring. Wel gebruiken we een
aantal marktstandaarden, waaronder een messaging platform
(Azure Service Bus/ActiveMQ) en een eventing platform (Kafka).
Verder worden er verschillende databases ondersteund, zoals
SQL Server, Postgres en H2 (voor lokaal testen).

Succes vraagt om vervolg
De recente oplevering van het platform aan de Finse energiemarkt bewijst het succes van het data exchange platform voor
wat betreft datavolumes en complexiteit van de markt. Een
voordeel van de ﬂexibiliteit en schaalbaarheid van het platform
is dat het een oplossing kan bieden voor andere vraagstukken,
zoals bijvoorbeeld het opzetten van een waterstofecosysteem.
CGI wil nieuwe initiatieven faciliteren, daarin meedenken en
meegroeien met de markt. Daarbij kijken we verder dan de
energiemarkt, waarin we inmiddels zijn uitgegroeid tot een
zeer gewaardeerde internationale pionier. Ook in de transport,
logistiek en ﬁnanciële sector zijn er toepassingsmogelijkheden
voor ons data exchange platform. Jij, als Java-expert, kan ons
helpen deze kansen te verzilveren.
Wil je meer weten over het platform dat door
CGI ontwikkeld is voor de Finse energiemarkt?
Scan dan de QR code

www.werkenbijcgi.nl
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INHOUD
Java vs Wasm
Write Once Run Anywhere

06

WebAssembly (Wasm) is een veelbelovende nieuwe
techniek die veel potentie biedt voor zowel frontend als
backend oplossingen. Wasm deelt een belangrijk speerpunt met
Java, namelijk: Write Once Run Anywhere. Hoe verschillen Java en
Wasm hierin? En is het mogelijk beide technieken te combineren?

Get Shit Done

29

With the rapid development of technology and communication methods, our lives became more chaotic,
demanding and hectic than ever before. There’s always an urgent thing that needs your attention. Thanks to Whatsapp, Slack
and smartphones we are all reachable and online 24/7. So how
to relax, keep focus and don’t be overwhelmed by this? In this
article we’ll share our personal tips and best practices on how to
be more productive as a developer.

Betere testcode
met het Tester Pattern

40

Wie automatische testen schrijft, weet dat er ook een
nadeel aan zit: ze moeten onderhouden worden.
Waar testen eigenlijk bedoeld waren om veilig een refactoring
te kunnen doen, zitten ze in de praktijk vaak meer in de weg
dan dat ze er bij helpen. Kan dit ook anders? Jazeker!

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.

04 > 2021

05 Inhoud.indd 5

06
10
13
14
20
22

JAVA VS WASM
WRITE ONCE RUN ANYWHERE

VAN SOFTWARE DEVELOPER NAAR CTO

BYTE SIZES

VR & AR IN DE BROWSER

COMPILER OPTIMALISATIES

EEN KIJKJE IN “THE LIFE OF BRIAN”

INSERT J-FALL 2021 SPECIAL!

25

GRADLE 7

27

CONTINUOUS MONITORING
WITH JDK FLIGHT RECORDER
WAAROM DIT ARTIKEL?

31

GET SHIT DONE
PRACTICAL TIPS TO BE MORE
PRODUCTIVE AS A DEVELOPER

36

KOTLIN MULTIPLATFORM

40

BETERE TESTCODE MET HET
TESTER PATTERN

44
46

COLUMN MAVEN

COLUMN JOOP

05
13-10-21 10:59

Write Once Run Anywhere

JAVA VS WASM
WebAssembly (Wasm) is een veelbelovende nieuwe
techniek die veel potentie biedt voor zowel frontend
als backend oplossingen. Wasm deelt een belangrijk speerpunt met Java, namelijk: Write Once Run
Anywhere. Hoe verschillen Java en Wasm hierin? En
is het mogelijk beide technieken te combineren?
{ WAT IS WASM }
WAT staat voor WebAssembly Text Format, dus ja WAT is WASM!
Wasm is een ‘general purpose language’, aanvankelijk ontwikkeld
om betere performance en security naar de browser te brengen.
Ik zeg aanvankelijk, omdat al snel bleek dat Wasm ook buiten de
browser veel potentie biedt. In december 2019 heeft W3C Wasm
aanbevolen als de vierde taal in de browser. Het wordt inmiddels
op steeds grotere schaal gebruikt, voornamelijk voor zwaardere
webapplicaties, zoals Google Earth, Autocad en Unity. Op het
gebruik van Wasm buiten de browser kom ik later nog terug.
Wasm code is binary en niet bedoeld om zelf te schrijven. Het is
een intermediate language waar andere talen naartoe kunnen
compileren. Zo kun je als developer je favoriete taal gebruiken
(naast JavaScript) om web-functionaliteit te schrijven. Daarnaast
kan bestaande code makkelijk geporteerd worden naar Wasm en
in je browser draaien. Denk daarbij aan libraries om images te bewerken (zoals bij squoosh.app), een complete geluidsbewerkingstudio (zoals bij Soundation), of een Unity game zoals AngryBots.
Het opent allerlei nieuwe deuren, waaronder ook multi-threading
in de browser!

Sjoerd During is software
engineer bij JDriven en gaat
geen uitdaging uit de weg. Hij
is geïntrigeerd door nieuwe
technieken en mogelijkheden
in het Java ecosysteem.

thread. Java-applets worden niet meer ondersteund sinds 2017.
Wasm is ontwikkeld om in een host omgeving te draaien, of dit nou
de browser is, of een virtual machine. Net als bij Java bytecode
is Wasm bytecode een intermediate representation die door
een virtual machine wordt vertaald naar machinecode. De twee
bytecodes verschillen wel van elkaar, in de zin dat Java bytecode
meer high-level is en Wasm low-level zoals assembly, vandaar ook
de naam WebAssembly.
{ DOCKER }
Veel nieuwe talen maken geen gebruik van een virtual machine,
maar produceren native images, zoals Go, Swift en Rust. Het
nadeel dat deze images niet op elke architectuur kunnen draaien,
is geminimaliseerd door het gebruik van Docker. Het levert ook
schonere containers op, omdat er geen runtime geïnstalleerd
hoeft te worden. Waarom kiest Wasm dan wel voor een virtual
machine?

‘WebAssembly is the first fast, language agnostic, retargetable,
and safe IR that we agreed upon as a community.’ Tyler McMullen
(CTO @ Fastly).

Doordat Wasm bij default secure en gesandboxed is, is de containerbehoefte weg. De dunne schil die Docker biedt om machine
resources af te bakenen, wordt overgenomen door de Wasm VM.
Dit leidt tot een efficiënter gebruik van resources.

{ WRITE ONCE RUN ANYWHERE (WORA) }
WORA is een van de speerpunten van Java. Andere ‘niet-Woratalen’ compileren naar een specifieke machine architectuur.
Java compileert naar bytecode die vervolgens door een JVM
geinterpreteerd wordt. Door deze abstractie kan dezelfde code
overal waar een JVM draait runnen. Java heeft ook in de browser
gedraaid via Java-applets, alhoewel het niet echt in de browser
draaide, maar de browser een JVM-process startte in een andere

{ WASM BUITEN DE BROWSER }
Een van de hoofddoelen van Wasm is het enabelen van highperformance applicaties in de browser. Maar buiten de browser
biedt Wasm ook veel potentie. Voor Wasm buiten de browser is
een specificatie opgesteld genaamd WASI (WebAssembly System
Interface). WASI wordt ondersteund door verschillende Wasm
runtimes, elk gericht op een specifieke use case. We zullen op een
aantal use cases inzoomen.
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Het Wasm-securitymodel werkt door elk nanoproces alleen de rechten te geven waar het expliciet om vraagt.

Serverless
Door goede performance en security leent Wasm zich uitstekend
voor een serverless oplossing. Op het security gedeelte komen we
straks nog terug. Fastly [1], een Edge Cloud Computing Platform,
heeft een eigen Wasm runtime ontwikkeld genaamd Lucet. Lucet
kan een Wasm-module instantiëren in 50 microseconden. Zo kan
er per HTTP-request een schone module geïnstantieerd worden
zonder cold start problemen en geheel secure.
Kubernetes
Om een Wasm-module als workload in Kubernetes te draaien,
hoeft het niet containerized te zijn. Ook heeft het geen eigen
OS nodig. Krustlet is een open source project van DeisLabs [2]
gemaakt om Wasm-workloads efficiënt in Kubernetes te kunnen
draaien. Krustlet is een Kubelet geschreven in Rust. In plaats van
containers te maken, runt deze Wasm-modules direct op de hardware. Dit is mogelijk doordat Wasm-modules geïsoleerd leven en
er dus geen beveiligingsrisico’s zijn.
Service mesh
Istio is een service mesh gebruikt in Kubernetes. Via de Envoy
Proxy creëert Istio een programmeerbare omgeving waarin onder

04 > 2021
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andere verkeer, metrieken en security geregeld kunnen worden.
Deze Envoy Proxy is uit te breiden met Wasm-modules [3].
Een groot voordeel is dat extensies geschreven kunnen worden
in de voorkeurstaal van de developer zelf. Er is zelfs
een speciale hub opgezet om dergelijke extensies te delen:
https://webassemblyhub.io/.
Er zijn nog tal van andere use cases waar Wasm veel potentie biedt
en er lopen ook veel initiatieven om hier gebruik van te maken. Om
bij te blijven met de nieuwe ontwikkelingen kun je je aanmelden
voor de Wasm-nieuwsbrief: https://wasmweekly.news/.
{ SECURITY }
Een ander speerpunt van Wasm is security. Zo zijn een aantal use
cases voor Wasm mede mogelijk gemaakt door het sterke securitymodel. Een Wasm-module draait in een geïsoleerde sandbox,
met een geïsoleerd stuk memory toegewezen. Het kan geen
syscalls uitvoeren op het host systeem, behalve als het daarvoor
toestemming heeft gekregen. Een Wasm-module kan bijvoorbeeld
geen bestanden lezen of schrijven, behalve als (en waar) jij het
daar toestemming voor geeft.
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.wasm.js file met de JavaScript API die aangeroepen kan worden
vanuit Wasm. Deze twee kunnen vervolgens met een script tag in
een HTML-pagina ingeladen worden:
<script wasm=”hello.wasm” src=”hello.wasm.js”></
script>

{ JWEBASSEMBLY }
Voor JVM-talen bestaat er ook de JWebAssembly compiler [4].
Deze compileert Java bytecode naar Wasm. Zo kun je naast Java je
favoriete JVM-taal gebruiken, zoals Clojure, Groovy of Scala en de
resulterende bytecode omtoveren naar Wasm.
JWebAssembly biedt een gradle plugin waarmee je kan configureren welke SourceSets je wil compileren en de naam van de output.
Door de flag debugNames op true te zetten, worden methodeen parameternamen behouden in de Wasm bytecode. Daarnaast
genereert het ook een sourcemap, waardoor debuggen mogelijk
is in de browser.
LLVM is een parapluproject voor nieuwe compilertechnologieën. Kotlin en GraalVM maken gebruik van LLVM voor hun
portabiliteit.

Hier is een voorbeeld van een Java methode die gecompileerd kan
worden naar Wasm:
@Export
public static void main() {

Een gemiddelde codebase bestaat voor 20% uit zelfgeschreven
code en voor 80% uit third party libraries. In een Java proces
hebben deze libraries (libs) dezelfde rechten als het main proces.
Zo zou een lib zomaar een network socket kunnen openen en wat
bestanden van het filesystem kunnen versturen. In een Wasmmodule wordt elke lib in een nanoproces (geïsoleerd) gedraaid
en krijgt het alleen toestemming waar het expliciet om vraagt. Dit
zorgt dus voor een veel fijnmaziger securitymodel.
{ JAVA EN WASM }
Met Wasm hebben we een mooie nieuwe tool in de toolbox. Maar
hoe kunnen wij Javanen hier gebruik van maken?
{ KOTLIN }
Een groeiend aantal talen biedt ondersteuning voor Wasm als
compilation target, waaronder Kotlin. Dit wordt mogelijk gemaakt
door het LLVM-project dat de portabiliteit van Wasm ondersteunt.
LLVM begon als ‘Low Level Virtual Machine’, maar is uitgegroeid tot
een overkoepelende noemer voor meerdere compilertechnologie
gerelateerde projecten. Kotlin maakte al gebruik van LLVM om
naar native te compileren en kan dus ook naar Wasm compileren.
Daarmee kunnen we dus Kotlin code in de browser draaien, of in
andere Wasm ondersteunende hosts.
Om Kotlin te compileren naar Wasm hoef je alleen de buildtarget
op wasm32 te zetten. Het resultaat is een Wasm-module en een

Document document = Window.document();
HTMLElement div = document.createElement(“div”);
Text text = document.createTextNode(“Hello
World, this text come from WebAssembly.”);
div.appendChild( text );
document.body().appendChild( div );
}

De ‘Export’ annotatie geeft aan dat deze methode vanuit JavaScript beschikbaar is. Vervolgens wordt er vanuit de Java code
geïnteracteerd met de DOM en een div element toegevoegd met
inhoud. Dit is een basaal voorbeeld, maar het biedt veel nieuwe
mogelijkheden.
{ CONSUMING WASM MET GRAALVM }
LLVM ondersteunt niet alleen Kotlin met compilertechnologie,
maar ook GraalVM maakt gebruik van LLVM. Ondersteunt GraalVM
dan ook Wasm? Het antwoord is: ja. GraalVM biedt een experimentele module genaamd GraalWasm [5], waarmee Wasm-modules
gerund kunnen worden. Dat draagt bij aan het doel van GraalVM
om een universeel platform voor code executie te worden.
Naast het runnen van Wasm-modules met GraalWasm kent GraalVM ook de Polyglot API. Deze API maakt het mogelijk om andere
talen te embedden in Java code. Ook wordt Wasm ondersteund en
kun je dus vanuit je Java applicatie een Wasm-module gebruiken.
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Hoe GraalWasm een Abstract Syntaxt Tree
destileert uit Wasm bytecode.

GraalVM biedt zo verschillende mogelijkheden om Java en Wasm
te combineren.
{ CONCLUSIE }
WebAssembly heeft een aantal overeenkomsten met Java. Zo is
het een bytecode definitie die architectuur agnostisch overal kan
draaien. Zoals er verschillende talen Java bytecode kunnen produceren, zijn er ook veel talen die naar Wasm kunnen compileren,
waaronder Kotlin. Mede door het sterke securitydesign van Wasm,
biedt Wasm veel potentie voor verschillende use cases, zoals
serverless en in een microservice landschap.
Het is moeilijk voor een nieuwe techniek om op te boksen tegen
bestaande technieken waar al decennia aan ontwikkeld is. Wasm
is geen vervanger voor Java, net zo min het een vervanger is voor
JavaScript. Het is een nieuwe tool binnen het ecosysteem met
veel potentie waar we zeker meer van gaan zien. Qua ‘developer
gemak’ is Java niet te evenaren met al zijn frameworks, libraries en
tools. Maar voor low-level code, waar security en performance
belangrijk zijn, zie ik voor Wasm een florissante toekomst. <
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7 GraalWasm: https://www.graalvm.org/referencemanual/wasm/

09
13-10-21 10:14

VAN SOFTWARE
DEVELOPER NAAR CTO
‘Wat wil je later worden als je groot bent?’ ‘Later wil
ik CTO worden papa!’ Ik heb het nog nooit een kind
horen zeggen. Prinses, brandweer, mama, topvoetballer, zangeres en piloot zijn beroepen die op zo’n
moment vaak genoemd worden.
Als onderdeel van de digitalisering hebben veel bedrijven een
CTO-functie ingericht. Maar wat is een CTO nu eigenlijk? Wat zijn
je werkzaamheden en verantwoordlijkheden? Hoe word je überhaupt een CTO en wat zijn dan belangrijke stappen om te nemen?
Navraag leert dat het bij software developers een populaire
carrièrestap is. Dit artikel vertelt meer over de functie CTO, de weg
naar CTO en mijn persoonlijke ervaringen.

LATER ALS IK GROOT BEN…

Koen Aerts is CTO bij Team
Rockstars IT. Na diverse jaren
als software ontwikkelaar en
architect gewerkt te hebben
heeft hij de stap naar management functies gemaakt.

{ WAT DOET EEN CTO? }
Volgens Wikipedia is de CTO (Chief Technology Officer) ‘the highest
technology executive position within a company and leads the
technology or engineering department’. Dit betekent dus leiding
geven aan de technische afdeling en de technische visie voor het
bedrijf bepalen. Dit zijn belangrijke verantwoordelijkheden!
Uiteraard bepaalt de grootte van de technische afdeling de zwaarte van de functie. De ene keer stuur je zelf het technische team aan
en de andere keer zit er nog een managementlaag (bijvoorbeeld
IT-managers) tussen. Bij andere bedrijven is het weer zo ingericht
dat je vanuit het managementteam indirect leiding geeft.
Met deze definitie betekent een CTO binnen het ene bedrijf
iets anders dan bij het andere bedrijf. De functie heeft altijd als
verantwoordelijkheid de (technische) toekomst van het bedrijf
richting te geven. Zelf ben ik CTO bij een consultancybedrijf. Het
is mijn verantwoordelijkheid om onze software developers te
begeleiden richting de toekomst (bijvoorbeeld zorgen dat de juiste
carrièremogelijkheden geboden worden) en zorg dragen dat wij
de expertise hebben om onze klanten verder te helpen. Klanten
kunnen van ons (van mij en van onze experts) het juiste IT-advies
krijgen.
Met name dit laatste zorgt ervoor dat je kennis moet hebben van
veel verschillende landschappen. Je krijgt de mogelijkheid om in
heel veel verschillende keukens te kijken en ziet veel ‘best practices’ (overigens ook ‘worst practices’) op het gebied van techniek
en proces.

Ivoren toren.

Het gaat van Microsoft naar Java, van AI met Python naar mobile
met Flutter. Het is, voor mij in ieder geval, niet te doen om op al
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JE KENT HET PAD PAS…
… ALS JE HET GELOPEN HEBT

deze gebieden expert te zijn. Samenwerking met experts is dan
ook een erg belangrijk onderdeel van deze functie.
Hoe groei je in zo’n functie? Is hier een vast carrièrepad voor?
{ CARRIÈREPAD CTO }
Er bestaat geen opleiding tot CTO, hoe zou je dan richting CTO
kunnen groeien? Naar mijn mening zijn twee pijlers belangrijk bij
de functie van CTO. Voldoende technische IT-skills en managementervaring.
IT-skills is een enorm breed begrip. De benodigde technische bagage zal bij het ene bedrijf dan ook anders zijn dan bij het andere
bedrijf. Hebben ze veel maatwerk software of werken ze met
standaard pakketten? Hebben ze eigen servers of draait alles in de
Cloud? Zijn de werkplekken in eigen beheer of zijn er productielijnen in de fabriek met veel IT? Uiteraard zullen er ook veel thema’s
overeenkomen zoals Security, Cloud, Data, AI en DevOps.
Managementervaring is nodig, omdat je ook verantwoordelijk bent
voor de technische leiding van het bedrijf. Het is belangrijk om als
teamlead of (afdelings)manager al managementervaring opgedaan te hebben.
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De werkzaamheden zullen zowel op strategisch, tactisch en
operationeel niveau zijn. Een visie neerzetten, een meerjarenplan
maken en beslissingen nemen waar de bedrijfsvoering naartoe
gaat, zijn voorbeelden van strategische werkzaamheden. Tactisch
werk zou portfolio ontwikkeling en het uitbouwen van klantrelaties
kunnen zijn. Uiteraard heb je ook veel te maken met operationele
werkzaamheden. Gesprekken met collega’s, klanten, sollicitatiegesprekken, marketing uitingen en nog veel meer beheersen je
agenda.
Softskills, als onderdeel van managementervaring, zijn enorm belangrijk aangezien de werkzaamheden enorm uiteenlopend zijn.
Je communiceert met de techneuten van het bedrijf en adviseert
de raad van bestuur. Een hele diverse functie die dan ook een heel
divers profiel vraagt.
{ MIJN CARRIÈRE }
Achteraf vind ik het gemakkelijk om bovenstaande (het carrièrepad naar CTO) op te schrijven, omdat het enorm voor de hand ligt.
Toch denk ik dat managementervaring opdoen en daarmee een
stuk techniek loslaten een moeilijke stap is.
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Naar mijn mening moet je technisch een
stap terug doen op het moment dat je een
managementfunctie krijgt om een tweetal
redenen. Enerzijds is management een vak
apart en vereist het veel aandacht om je
hierin te bekwamen. Anderzijds is het voor
de mensen die je aanstuurt fijn als zij mee
mogen beslissen over de technische keuzes
die gemaakt worden. Niemand wil vanuit
een ivoren toren te horen krijgen welke
keuzes er gemaakt zijn. De beste keuzes
worden samen als één team gemaakt!
Belangrijk is het dan ook om de organisatie
goed over de technische as ingericht te
hebben. Op deze manier kun je samen efficiënt sturing geven aan de organisatie!
In 2000 ben ik gestart als software
developer. In 2008 zat ik bij een
architectenclub. Om diverse redenen heb
ik destijds gekozen voor een toekomst als
manager. Je leest hier meer over in het
artikel ‘Loopbaanstress’ uit Java magazine
2020 #3 via https://nljug.org/wpcontent/uploads/2020/10/JAM03.pdf.
Als je die beslissing neemt, heeft dat behoorlijk wat impact. Ik merkte dat vanaf dat
moment mijn technische kennis razendsnel
aan het verouderen was. Je komt snel op het
punt dat jouw team met software developers
andere technische keuzes maken dan dat je
zelf zou maken. Dat was het moment dat ik
realiseerde dat ik me moet laten adviseren
door technische experts. Een hele gekke ervaring als je kortgeleden nog zelf expert was.

De recruiter vroeg aan mij of ik wel alles
van Cloud en Microservices af wist. Ik gaf
aan dat dit met tien jaar managementervaring niet het geval is, maar dat ik dat
ook niet als probleem zag. Ik zou juist
alle kennis van de organisatie kanaliseren
om daar de juiste beslissingen mee te
kunnen nemen. Aangezien ik daar vorig
jaar mocht beginnen zal het wel het
juiste antwoord geweest zijn ;-).
{ DE WERELD VAN IT IS ENORM
GROOT }
Toegeven dat je niet alles weet vind ik
een kracht! Soms is het moeilijk, zeker
als je het gevoel hebt dat jij dit juist zou
moeten weten vanuit je functie. Toch is
het belangrijk om hulp in te roepen op
het moment dat je zelf niet tot het beste
resultaat kan komen. De wereld van IT is
te groot om alles zelf te weten.
Wat mij betreft is het de taak van de CTO
om zich door de juiste experts te laten
adviseren en dan een weloverwogen
besluit te nemen. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen zijn al veel
IT-skills nodig.
{ CONCLUSIE }
Hopelijk heb je door dit artikel meer
inzicht gekregen in de functie van CTO.
Zoals al eerder gezegd; een hele diverse
functie. Mocht je een toekomst als CTO
ambiëren, denk dan vooral ook na over
het managementgedeelte ervan. Het is
goed om deze managementervaring op
te gaan doen.

Brede kennis leidt tot innovatie.
Alle jaren heb ik kennisdeling als heel
waardevol bestempeld. Als XPG (eXPertise
Wellicht zal je de techniek voor een deel loslaten, waardoor je je
Groep) leider organiseerde ik veel sessies en stond ik ook regelteam nodig hebt om tot de juiste inzichten en besluiten te komen.
matig zelf op de zeepkist. Naast de kennis en ervaring die je hier
Wat zou je ervan vinden als je de techniek los zou moeten laten?
opdoet, bouw je ook een netwerk op waar ik tot op de dag van
vandaag veel aan heb. Ook in mijn huidige rol als CTO hecht ik nog
Wat mij aanspreekt is de samenwerking en de impact die je bij je
steeds heel veel waarde aan kennisdeling.
eigen organisatie en ook bij andere organisaties (vaak klanten)
kunt maken. Het geeft mij veel voldoening om andere mensen
Vervolgens ben ik tien jaar lang als manager werkzaam geweest in
te helpen met de brede kennis die ik bezit! Succes met al je
verschillende rollen. In 2020 ben ik door Team Rockstars IT, tevens
overwegingen en je technische, management of gecombineerde
mijn huidige werkgever, gevraagd of ik daar CTO wilde worden.
carrière ;-). <
Toen die vraag gesteld werd, zag ik dat ik de perfecte ervaring had
voor deze rol.
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SDKMAN: YOUR BEST FRIEND TO HANDLE MULTIPLE JAVA VERSIONS
With Java 17 around the corner, you’ll most likely have many projects running various
versions of @Java. Use @sdkman_’s superpowers to make sure you always have the
right version ready in your terminal! And it works for Gradle, Kotlin and much more!
Check out the image and https://sdkman.io.
> Julien Lengrand-Lambert - @jlengrand

WHAT HAPPENS WHEN YOU TYPE A URL IN AN ADDRESS BAR IN A
BROWSER?
Ever wondered what happens when you type in a URL in an address bar in a browser?
Here is a brief overview...

BYTE
SIZE
NYAN CAT, MARIO OF TOCH
POKÉMON?
Net als ik ongeduldig en een hekel
aan wachten? Maak wachten leuker
door de IDE progress bar te pimpen! De vrolijke Nyan Cat plugin is
mijn favoriet, al is Mario een goede
tweede. Ben je Pokémon fan? De
Pokémon Progress plugin toont telkens een andere Pokémon. Met de
Yo Progress Bar kun je je creativiteit
de vrije loop laten en een eigen gif
of afbeelding uploaden!
> Kaya Weers - @KayaWeers

HOW TO WRITE A
BYTE SIZE’ BYTE SIZE
Do you have a tip to share, an
opinion, or simply want to share
something short? That’s what the
byte size format is for! Byte sizes
are short bits of information, in a
Twitter format: you have roughly 280 characters, and space
enough for a link, or a picture!
Send us your byte sizes by @
JavaMagazineNL on Twitter or by
mailing info@nljug.org!
> Wassim Chegham - @manekinekko
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Deel 5

VIRTUAL REALITY EN
AUGMENTED REALITY
IN DE BROWSER
Dit deel over Progressive Web Apps gaat over het
implementeren van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) in je webapp. Hiervoor maken we
gebruik van A-Frame en de WebXR Web API.
VR verplaatst gebruikers naar een andere wereld en laat hen deze
beleven alsof ze zichzelf in deze virtuele wereld bevinden. AR
daarentegen biedt de mogelijkheid om de echte en de virtuele
wereld in elkaar te laten overvloeien. Zowel VR als AR bieden unieke mogelijkheden voor gedragsverandering, kennisoverdracht,
training en onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan VR-live streaming,
social-VR en kunst. Dit alles is nu ook mogelijk in de browser!
{ WAT IS A-FRAME? }
A-Frame is een web framework voor het bouwen van VR-ervaringen en AR-ervaringen. A-Frame is gebaseerd op HTML. De kern is

Peter Eijgermans is Frontend
Developer en Codesmith
bij Ordina JSRoots. Hij deelt
graag zijn kennis met anderen
middels workshops en presentaties.

een krachtig framework voor entiteiten dat een uitbreidbare en
herbruikbare structuur biedt. A-Frame is gebouwd bovenop
WebXR en Three.js en ontwikkelaars hebben onbeperkte toegang
tot JavaScript, DOM API’s, Three.js, WebXR en WebGL. In deze context is WebXR een Web API voor het creëren van VR/AR-ervaringen
in je browser. Three.js is een VR/AR-framework en WebGL zorgt
voor de rendering.
{ WAAR TE STARTEN? }
Om te beginnen met het leren van A-Frame ga je naar A-Frame
School: https://aframe.io/aframe-school/#/. A-Frame applicaties
kunnen worden ontwikkeld vanuit een HTML-bestand zonder
iets te installeren! Een goede manier om A-Frame uit te proberen,
is door middel van het ‘starters voorbeeld’ op ‘Glitch’:
https://glitch.com/~aframe. Glitch is een online IDE voor
JavaScript en Node.js.
{ ECS IN A-FRAME }
A-frame is gebaseerd op de Entity-Component-System (ECS)
architectuur. ECS-architectuur is een veelvoorkomend patroon
in 3D- en game-ontwikkeling die het ‘composition over inheritance’ principe volgt. Dat wil zeggen dat iedere entiteit samengesteld (composed) is uit componenten (zie paragraaf: Abstracte
voorbeelden van entiteiten). Entiteiten zijn binnen ECS containerobjecten waaraan componenten kunnen worden gekoppeld.
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Afbeelding 1.
En componenten zijn herbruikbare modules die aan entiteiten
kunnen worden gekoppeld om entiteiten functionaliteit te bieden.
Alle logica wordt geïmplementeerd via componenten en we
definiëren verschillende soorten entiteiten door componenten te
configureren en te mixen.

L1
<a-entity geometry=”primitive: sphere; radius:
1.5”
material=”color: white; shader: flat;
src: glow.jpg”
position=”0 0 -5”></a-entity>

A-Frame heeft API’s die elk onderdeel van ECS vertegenwoordigen:
> Entiteiten worden vertegenwoordigd door het <a-entity>
element.
> Components worden vertegenwoordigd door de HTML-attributen op de <a-entity>‘s.

Primitive:

L2

<a-box color=”red” width=”3”></a-box>
Entity:
<a-entity geometry=”primitive: box; width: 3”

{ ABSTRACTE VOORBEELDEN VAN ENTITEITEN }
Hieronder zie je enkele abstracte voorbeelden van hoe je een entiteit kan samenstellen (composition) met componenten. ‘Sphere’
(of bol) is in dit voorbeeld een entiteit. En ‘Position’, ‘Geometry’ en
‘Material’ zijn de componenten waaruit deze entiteit bestaat.
Sphere = Position + Geometry + Material
Ball = Position + Velocity + Physics + Geometry + Material
{ SYNTAX ENTITY IN A-FRAME }
Conform het vorige voorbeeld ziet de syntax van een entity voor
een sphere er als volgt uit (Listing 1).
Dus om deze sphere te tekenen, definieer je een <a-entity> en
voeg je componenten toe als HTML-attributen. De meeste componenten hebben meerdere eigenschappen (properties) die worden
weergegeven door een syntax die lijkt op CSS.
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material=”color: red”></a-entity>

{ PRIMITIVES }
A-Frame biedt een handvol elementen zoals <a-box> of
<a-sky>, primitieven genaamd. ‘Primitives’ zijn de gebruiksvriendelijke HTML-elementen van A-Frame die de onderliggende
entiteitcomponenten omhullen. Ze zijn gemaakt om het ontwikkelen aantrekkelijk te maken voor beginners. In Listing 2 zie je een
voorbeeld van de primitive <a-box>.
Onderstaande <a-box> primitive bestaat onder de motorkap uit
een <a-entity> met geometrie- en material-componenten.
{ BUILD A VR-SCENE IN DE BROWSER }
Laten we beginnen met het bouwen van een basis VR-scene met
A-Frame met entiteiten en animaties (Afbeelding 1).
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{ EERSTE STAP }
Als eerste stap maak je een folder aan voor dit project. Vervolgens
maak je een index.html document aan in deze ‘project folder’ en
daarin plaats je de HTML uit Listing 3.

L3
<html>
<head>
<script src=”https://aframe.io/
releases/1.2.0/aframe.min.js”></script>

Je neemt eerst een recente versie van A-Frame op als een
script-tag in de <head>. Voor de laatste versie ga je naar:
https://github.com/aframevr/aframe/releases. Vervolgens
neem je de <a-scene> tag op in de <body>.

</head>
<body>
<a-scene>
</a-scene>
</body>

{ WAT IS EEN SCENE? }
Een scene is de plek waar alles gebeurt. Alle entiteiten en componenten dienen allemaal aan de scene te worden toegevoegd,
zodat ze gerenderd worden. In A-Frame wordt de scene vertegenwoordigd door een <a-scene> entity. <a-scene> behandelt alle
Three.js and WebXR Boilerplate voor ons, zoals het instellen van
WebGL (deze zorgt voor de rendering), het canvas, de camera,
het licht, de renderer, de renderloop en kant-en-klare WebXR-ondersteuning op platforms zoals HTC Vive, Oculus Rift en Samsung
GearVR. De scene entity erft van de klasse entity. Het erft dus al
zijn eigenschappen, de mogelijkheid om componenten te koppelen en het gedrag om te wachten op al zijn onderliggende child
entities en nodes (bijv. <a-assets> en <a-entity>) om te laden,
voordat de renderloop wordt gestart.

</html>

L4
<a-scene>
<a-box color=”red”></a-box>
</a-scene>

L5
<a-scene>
<a-box color=”red” position=”0 2 -5”
rotation=”0 45 45” scale=”2 2 2”>
</a-box>
</a-scene>

{ TOEVOEGEN ENTITY }
Binnen onze <a-scene> voeg je 3D-entiteiten toe met behulp van
een van A-Frame’s standaard ‘primitives’, zoals <a-box>. In Listing
4 is de kleur van een <a-box> gedefinieerd.

L6
<a-scene>
<a-box position=”0 2 0” rotation=”0 45 45”

Omdat de standaard camera en de <a-box> zich echter op de
standaardpositie op de 0 0 0-oorsprong bevinden, kan je de box
niet zien tenzij je deze verplaatst. Je kunt dit doen door het ‘positiecomponent’ te gebruiken om de box in 3D-ruimte te transformeren.

scale=”2 4 2”>
<a-sphere position=”1 0 3”></a-sphere>
</a-box>
</a-scene>

{ TRANSFORMING AN ENTITY IN 3D }
Laten we eerst de 3D-ruimte bekijken. A-Frame maakt gebruik van
een rechtshandig coördinatensysteem (zie Afbeelding 2). Met de
standaard camerarichting: positieve X-as strekt zich naar rechts
uit, positieve Y-as strekt zich uit naar boven en de positieve Z-as
steekt uit het scherm naar ons toe.

Afbeelding 2.

{ ONZE <A-BOX> VOOR DE CAMERA ZICHTBAAR MAKEN }
Laten we de box voor de camera zichtbaar maken, roteren en
schalen. Om het zichtbaar te maken, kun je de box vijf meter
terugschuiven op de negatieve Z-as met het positiecomponent. Je
dient de box ook twee meter omhoog te verplaatsen op de positieve Y-as, zodat de box de grond niet snijdt. Daarnaast pas je ook
de rotatie en de schaal aan, die ook gebruik maken van hetzelfde
rechtshandige coördinatensysteem. Dit zal onze box onder een
hoek draaien en de grootte ervan verdubbelen (Listing 5).
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L7
<head>
<script src=”https://aframe.io/
releases/1.2.0/aframe.min.js”></script>

We kunnen bijvoorbeeld een sphere (bol) hebben als child van
een box in Listing 6.

<script src=”https://unpkg.com/aframeenvironment-component/dist/aframeenvironment-component.min.js”>

Als we de positie van de sphere berekenen, zou het 1, 2, 3 zijn. Dit
wordt bereikt door de bovenliggende positie van de sphere samen
te stellen met zijn eigen positie. Eveneens zal de sphere de rotatie
en schaal van de box erven.

</script>
</head>

L8
<a-scene>
<a-box color=”red” position=”0 2 -5”
rotation=”0 45 45”
scale=”2 2 2”></a-box>
<!-- Out of the box environment! -->
<a-entity environment=”preset: forest;
dressingAmount: 500”></a-entity>
</a-scene>

L9
<a-scene>
<a-assets>

{ TOEVOEGEN VAN EEN OMGEVING
MET EEN OMGEVINGSCOMPONENT }
Met A-Frame kunnen ontwikkelaars herbruikbare componenten
maken, die anderen gemakkelijk kunnen gebruiken. Een voorbeeld
is de ‘environment component’. Dit component genereert een
verscheidenheid aan omgevingen voor ons met een enkele regel
HTML. De environment component is een gemakkelijke manier om
onze VR-toepassing visueel op te starten en biedt meer dan een
dozijn omgevingen met tal van parameters.
Voeg eerst de environment component toe met een script tag.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van unpkg.com. Via unpkg.com
krijg je de meest actuele CDN-link naar de betreffende npmmodule (Listing 7).

<img id=”boxTexture” src=”https://i.
imgur.com/mYmmbrp.jpg”>
</a-assets>
<a-box src=”#boxTexture” position=”0 2 -5”
rotation=”0 45 45” scale=”2 2 2”>
<a-sphere position=”1 0 3”></a-sphere>

Voeg vervolgens binnen de <scene>-tag een a-entity toe
waaraan de environment component is gekoppeld (Listing 8). Je
kunt een vooraf ingestelde omgeving specificeren (bijvoorbeeld
preset: forest). En vele andere parameters (zoals ‘aantal
bomen’) middels ‘dressing amount’.

</a-box>
<a-entity environment=”preset: forest;
dressingAmount: 500”></a-entity>
</a-scene>

De afstandseenheid van A-Frame is in meters, omdat de WebXR
API posities in meters retourneert. Bij het ontwerpen van een
scene voor VR is het belangrijk om rekening te houden met de
echte wereldschaal van de entiteiten. Een box met height=”10”
ziet er misschien normaal uit op je desktop, maar in VR zal de box
enorm lijken. De rotatie-eenheid is in graden, hoewel deze intern
wordt geconverteerd naar radialen bij het overgaan naar Three.js.
{ PARENT AND CHILD TRANSFORMATIES }
A-Frame HTML vertegenwoordigt een 3D-scene graph. In een
scene graph kunnen entiteiten een enkele parent en meerdere
children hebben. Onderliggende entiteiten (childs) erven transformaties (positie, rotatie en schaal) van hun bovenliggende entiteit
(de parent).

04 > 2021

14-19 VR IN DE BROWSER.indd 17

Presets zijn een combinatie van parameterwaarden die een bepaalde stijl definiëren, ze zijn een startpunt dat je kunt aanpassen.
Deze parameters kun je aanpassen via de inspector (ctrl + alt +
i). De inspector (afbeelding 3) is een visueel hulpmiddel voor het
inspecteren en aanpassen van je gebruikte entities/componenten.
De inspector is vergelijkbaar met de DOM-inspector van de browser, maar is op maat gemaakt voor 3D en A-Frame.
{ TOEVOEGEN VAN EEN ASSET MANAGEMENT SYSTEM }
Je kan een textuur toepassen op de box met behulp van een
<img>-element. Asset Management maakt het mogelijk om images
en video’s te laden en te cachen, voordat de scene gerenderd
wordt. Het vooraf laden en cachen verbetert de performance. In
Listing 9 wordt een voorbeeld gegeven van hoe Asset Management
is toegepast op een image.
In Listing 9 wordt een <a-asset> tag gedefinieerd, waarbinnen
<img> met de afbeelding textuur is gedefinieerd. Deze img heeft
ook een id=”boxTexture”. Tenslotte wordt in de box gerefereerd naar dit id middels de src=”#boxTexture”.
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Afbeelding 3.
{ TOEVOEGEN VAN ANIMATIE }
Je kunt animatie toepassen op de box en de sphere met behulp
van een animatiecomponent (Listing 10). Om de box op en neer te
laten bewegen, stel je het volgende in:
De box op de Y-as tussen 2 en 2.2 meter laten bewegen, stel je in
met property: object3D.position.y; to: 2.2.
De direction (dir) is alternate. Dat wil zeggen dat er afwisselend op
en neer gegaan wordt. De duration geeft aan hoe lang een cycle
duurt (2000 milliseconden). En loop geeft aan dat de animatie
oneindig herhaald wordt.

L10
<a-scene>
<a-assets>
<img id=”boxTexture” src=”https://i.
imgur.com/mYmmbrp.jpg”>
</a-assets>
<a-box src=”#boxTexture” position=”0 2 -5”
rotation=”0 45 45” scale=”2 2 2”
animation=”property: object3D.
position.y; to: 2.2; dir: alternate;
dur: 2000; loop: true”>

Het eindresultaat van bovenstaande kun je vinden op Glitch:
https://glitch.com/edit/#!/vr-example-peter.
{ AUGMENTED REALITY }
Met behulp van A-Frame is het ook mogelijk om AR-ervaringen
te implementeren. Als uitgangspunt voor een AR-implementatie
is uitgegaan van het ‘starters voorbeeld’ op Glitch (https://glitch.
com/~aframe), zie Afbeelding 4.

<a-sphere position=”1 0 3”></a-sphere>
</a-box>
<a-entity environment=”preset: forest;
dressingAmount: 500”></a-entity>
</a-scene>
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L11

<html>
<head>
<script src=”https://aframe.io/
releases/1.2.0/aframe.min.js”></script>
<script src=”/ar-components.js”></script>
</head>
<body>

Afbeelding 4.

<a-scene webxr=”optionalFeatures: hit-test”>
<a-entity id=”world” scale=”0.1 0.1 0.1”>
<a-box color=”#4CC3D9” position=”-1 0.5
0” rotation=”0 45 0”></a-box>
<a-sphere color=”#EF2D5E” position=”0
1.25 -2” radius=”1.25”></a-sphere>
<a-cylinder color=”#FFC65D” height=”1.5”
position=”1 0.75 -0”
radius=”0.5”></a-cylinder>
<a-plane color=”#7BC8A4” height=”4”
position=”0 0 -1” rotation=”-90 0 0”
width=”4”></a-plane>
</a-entity>
<a-entity ar-hit-test=”target:#world;”>
<a-plane height=”0.2”
material=”transparent:true”
rotation=”-90 0 0”
src=”./arrow.png”
width=”0.2”></a-plane>
</a-entity>
</a-scene>
<script>
const reticle = document.querySelector(“[arhit-test]”);

Afbeelding 5.
Dit voorbeeld is uitgebreid voor een AR ‘Hit-testing’ toepassing.
Het resultaat kan je vinden in Listing 11. Wat vet gedrukt is, geeft aan
wat er is toegevoegd. Deze implementatie kun je ook vinden via:
https://glitch.com/edit/#!/ar-basic-hittest. De final versie test je op
je mobiel via: https://ar-basic-hittest.glitch.me. Je maakt voor AR
gebruik van je camera!
{ WAT IS HIT-TESTING IN AR? }
Met Hit-testing kun je virtuele objecten inline plaatsen met objecten uit de echte wereld, zoals de vloer, tafels en muren. Met het
voorbeeld in de volgende paragraaf kun je de objecten in Afbeelding 4 inline plaatsen met bijvoorbeeld de tafel, door je camera
op de tafel te richten (met een richtkruis) en deze tafel dan aan te
raken (Hit-testing).
{ UITLEG }
Om Hit-testing in AR voor elkaar te krijgen, moet je eerst de
ar-components.js in je script tag opnemen. Deze library kun
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</script>
</body>
</html>

je kopiëren uit de final Glitch implementatie. In de scene tag geef
je aan dat je gebruik wil maken van de WebXR feature: hit-test.
Vervolgens wordt er een realistische schaal toegepast van de objecten via de a-entity. Tenslotte wordt er een nieuwe entity gedefinieerd met het component: ar-hit-test. Dit component maakt het
mogelijk de virtuele objecten inline te plaatsen op een werkelijk
object die je door je camera ziet (Afbeelding 5). Ter ondersteuning
van Hit-testing definiëer je een ‘richtkruis’ (reticle) in een vierkant
van 20 centimeter. Dit doe je middels de a-plane component.
{ TENSLOTTE }
Er zijn allerlei toepassingen mogelijk met VR en AR in A-Frame. Je
kan met Hit-testing bijvoorbeeld een ‘AR-basketball game’ maken.
Een voorbeeld hiervan is te vinden onder Medium: ‘making an
ar-game with a-frame’. Voor meer voorbeelden en documentatie
ga je naar: https://aframe.io. <
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COMPILER
OPTIMALISATIES
Misschien zijn compiler optimalisaties wel het minst
interessant om te gebruiken, omdat als je performanceproblemen hebt, je deze vaker kunt vinden
in database optimalisaties of op andere plekken.
Desalniettemin is het interessant om te weten wat er
allemaal onder de motorkap gebeurt in Java. In dit
artikel gaan we een aantal stukjes code bekijken om
te zien wat de Java compiler je biedt aan optimalisaties.

O

m de code die je schrijft te kunnen draaien, moet eerst de
source code gecompileerd worden. In Java gebeurt dat niet
meteen naar machinecode die de CPU kan uitvoeren, maar wordt
het eerst vertaald naar Java bytecode. Tijdens deze compilatie
vinden een aantal kleine optimalisaties plaats. Daarna, als de code
draait, wordt deze bytecode eerst geïnterpreteerd door de Java
Runtime. Ook daar vinden wat optimalisaties plaats. Deze zijn vaak
wat ‘slimmer’.
{ STRING CONCATENATIE }
Laten we het volgende stukje code bekijken:
public class Strings {
private static final int number = 10;
public String getQ() {

Jago de Vreede is Java
developer bij OpenValue.

{ FINAL }
Misschien is final wel de meest bediscussieerde ‘modifier’ van Java
onder collega’s. Moeten ze nu wel of niet? Laten we kijken naar het
volgende stuk code:
String greet = “hello world”;
System.out.println(“Greet: “ + greet);

Zou het verschil maken als we de variabele greet final maken of
niet?
We hebben met string concatenatie gezien dat de compiler in staat
is om de string die meegegeven wordt aan println te concateneren, maar dat gebeurt alleen met constanten. De variabele greet
is niet constant, dus de compiler zal de volgende code genereren:

String ql = “Do “ + number + “ times”;
}

System.out.println(new StringBuilder(“Greet: “)
.append(“hello world”)

}

.toString());

Zouden we de code nog efficiënter kunnen maken?
Je zou misschien denken dat het volgende helpt:
public String getQ() {
return “Do 10 times”;
}

Ok, je verliest wat flexibiliteit, omdat je number vastzet, maar dat
is toch een constante. Gelukkig hoef je dit niet zelf te schrijven,
de compiler doet dit voor je. Er is dus geen reden om een string
die verdeeld is over meerdere regels en of andere constante zelf
samen te voegen.

De StringBuilder word geïntroduceerd, omdat er twee strings worden samengevoegd. Onderwater in Java wordt de + vertaald naar
een StringBuilder. Sinds Java 9 met de StringConcatFactory zie
ook ‘JEP 280’, maar het principe is hetzelfde. Als greet final was
geweest, was het volgende gegenereerd:
String greet = “hello world”;
System.out.println(“Greet: hello world”);

In dit geval heeft het final maken van een variabele dus wel
degelijk effect. Je ziet misschien wel dat het definiëren van greet
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String result = “”;
for (int i = 0; i <= 100; i++) {
result = new StringBuilder(result)
.append(i)
.toString();
}
return result;

Een StringBuilder voor elke iteratie van de loop. Wat nogal pijnlijk
is, is de performance. Een snellere oplossing zou zijn geweest om
zelf de StringBuilder te introduceren:
StringBuilder result = new StringBuilder();
for (int i = 0; i <= 100; i++) {
result.append(i);
}
return result.toString();

er nog steeds staat. Dit is dus eigenlijk ‘dode code’ geworden. De
interpreter gaat dit voor je oplossen.
{ DODE CODE }
Als de interpreter code tegenkomt die geen (neven)effect heeft,
zal deze niet worden omgezet naar machinecode om uit te voeren. Bij de code uit het vorige voorbeeld zal dus het toekennen van
greet nooit echt worden uitgevoerd. Dit kan de interpreter doen
met simpele gevallen. Als je een nieuw object aanmaakt, maar
vervolgens niet gebruikt, wordt deze alsnog uitgevoerd. Dit omdat
de interpreter niet weet wat alle neveneffecten zijn.

{ FOR LOOPS }
In Java 5 werd de ‘enhanced for loop’ geïntroduceerd. Dit is misschien wel de de facto standaard geworden om over een collectie
heen te lopen.
for (String s : list) {
doStuffWith(s);
}

Als we naar de bytecode hiervan kijken staat er het volgende:
Iterator<String> iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()) {

{ STRING CONCATENATIE IN EEN LOOP }
Nu we een beetje doorhebben hoe de compiler omgaat met
strings gaan we het in een loop doen:
String result = “”;
for (int i = 0; i <= 100; i++) {
result += i;

String s = iterator.next();
doStuffWith(s);
}

Er is dus niets enhanced aan de for loop, onderwater gebruik je
nog steeds de iterator. Misschien heb je het soms wel eens gezien
in een van de stack traces.

}
return result;

De compiler is niet slim genoeg om één StringBuilder te introduceren, omdat hij dat doet voor de + operator en die zit binnen de
loop. De compiler zal dus het volgende genereren:
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De paar voorbeelden die we hebben bekeken, zijn natuurlijk niet
alle optimalisaties of dingen die veranderen tijdens compilatie. Wel
geven ze een aardige indruk van wat de compiler en interpreter
doen voor je op de achtergrond. De volgende keer gaan we kijken
wat de Runtime te bieden heeft. <
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EEN KIJKJE IN
‘THE LIFE OF BRIAN’
Brian Vermeer is een Java Champion, bestuurslid van
de NLJUG en geeft regelmatig presentaties op conferenties, zoals Devoxx en J-Fall. Kortom, hij is erg succesvol. Nadat ik Brians presentatie van ‘10 tips voor
Springboot Docker beveiliging’ had gevolgd, viel me
op dat Brian al eerder presentaties gaf met het getal
10, namelijk: ‘10 common mistakes in Java functional
programming’. Zat hier een trend in? Is dit wellicht
Brians manier om zichzelf in onderwerpen te verdiepen? Vandaag mag ik Brian Vermeer interviewen en
nemen we een kijkje in zijn manier van werken.
Hoi Brian, leuk dat je vandaag hier bent. En gefeliciteerd
nog met de titel ‘Java Champion’! Hoe is het met je en wat
is er dit jaar allemaal in je leven gebeurd?
Hi Maja, met mij gaat het prima. Ondanks corona erg druk met
onderzoek, het schrijven van artikelen, het schrijven van software
en uiteraard de vele online presentaties. Bovendien ben ik dus
eerder dit jaar Java Champion geworden en heeft Business Insider
mij in het lijstje ‘Top 21 Developers Shaping Tech’ opgenomen. Het
gaat dus lekker.
Wat tof en fijn om te horen! En daarnaast deel je dus ook
hier en daar je kennis over Java en Docker. Hoe kwam je
op je 10 tips en wat motiveert je om dit nu met de wereld
te delen?
Sowieso is het mijn werk als developer advocate om gedegen kennis neer te zetten richting de Java developers en in dit geval kwam
Docker aan de beurt. Ik zag dat er veel blogposts en informatie
over Docker op internet staan, maar hoe bouw ik nu een Docker
container als Java developer op een goede en veilige manier?

OPROEP
Beste lezer, waar weet jij veel vanaf? Heb je een onderwerp waar je je helemaal in hebt verdiept en waarvan je
jouw kennis graag deelt met vakgenoten van de NLJUG?
Neem dan contact met ons op en wie weet! Misschien sta
jij in het volgende Java magazine met je eigen artikel.

Maja Reißner is software
developer bij SIDN.

Deze 10 tips zijn kleine behapbare stappen voor een developer die
prima als basis gebruikt kunnen worden. Als developer wil je iets
bouwen en heb je vaak niet de tijd om alles in detail uit te zoeken.
Mijn doel is om een soort ‘cheat sheet’ of ‘best practice plan’ te
maken die actiegericht is, zodat een developer denkt: hier kan ik
wat mee.
Wel handig dat je deze tips hebt uitgewerkt! Dat scheelt
ontwikkelaars zeker tijd en geeft ze een goede start. Maar
ja, toen jij ermee aan de slag ging, was er dus geen kanten-klare presentatie die je even kon bekijken. Hoe pak je
zo’n onderwerp aan als je er nog niet bekend mee bent?
Ik begin vooral met waar ik wel bekend mee ben. Van veel dingen
weet je al wat. In mijn stukken schrijf ik vanuit een security-oogpunt en kijk ik kritisch naar waar de problemen zitten in deze
aanpak. Ik begin met experimenteren. Bij alles wat ik schrijf of
presenteer zit er ook een project achter. Ik vraag me eerst af ‘hoe
werkt het nou eigenlijk?’ en ‘wat zijn de gevolgen?’. En daarna ‘kan
ik het uitleggen?’. Overigens zijn heel veel dingen niet uniek voor
de Java taal. En ik ga gewoon onderzoeken en met mensen praten.
Zo’n project is een combinatie van onderzoek doen, proberen,
eigen spullen lek schieten en verifiëren bij mensen of het waar is
wat je hebt uitgevonden. Vooral de verificatie is belangrijk. Je kan
wel denken of zeggen dat iets klopt en het kan wel in een specifiek
voorbeeld waar zijn, maar iemand anders kan helpen om inzicht
te krijgen of het echt wel klopt.
Je hebt het over ‘met mensen praten’. Met wie praat je
dan?
Weet je, misschien is dit wel de meest belangrijke vraag. Ik ben developer advocate en mijn team is developer relations. Dit betekent
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Brian is een Java Champion, Developer Advocate voor Snyk en Software
Engineer met meer dan 10 jaar hands-on
ervaring in het bouwen van (web)applicaties. Daarnaast is Brian bestuurslid van
de NLJUG en de VirtualJUG.

denkwijze achter. Dit verwerk ik in een artikel of ik maak er een
presentatie over, zodat het voor een ander ook toepasbaar is.

dat wij relaties aangaan met andere mensen in het veld. Ik werk
bijvoorbeeld veel samen met mensen van andere bedrijven in het
Java ecosysteem, maar ik werk ook samen met security engineers
binnen ons eigen bedrijf. Ook mail ik een van de meest bekende
security Java Champions Jim Manico [1] en stel ik vragen. Daarnaast
is het actief zijn op mailing lists en slack groepen ook een prima
manier om dingen na te vragen. Door het spreken en schrijven en
omgaan met mensen die over dezelfde dingen enthousiast zijn,
bereik je communities en die communities helpen elkaar.
Mail je ook mensen die je niet kent?
Soms wel. Dat hangt ervan af. Soms gaat het ook via via. Als ik
weet dat iemand die persoon kent, vraag ik ‘kan je me introduceren?’. Dat is een soft landing. Maar ook zonder connecties kun je
prima contact opnemen. Dat kan ook via Twitter of LinkedIn. Je
kunt reageren op iemands artikel. Zolang je dat op een goede manier doet, kan je daar veel uithalen. Als je gaat ranten, ben je niet
goed bezig. In heel veel communities ben je welkom als je er maar
tijd in steekt. Vervolgens leer je mensen kennen die je weer verder
kunnen helpen en vice versa.
Heb je een stappenplan of tips die je ons kan aanraden om
met een artikel aan de slag te gaan?
Begin met iets waar je interesse in hebt, wat dicht bij je huidige
kennis ligt. Ik ga niets uitzoeken wat me niet interesseert. Als ik
er al iets van weet, is het makkelijker om door te pakken. Kijk
welke problemen je zelf daarin ondervonden hebt. Vaak zijn het
problemen en horror stories waar het mee begint. Of in ieder
geval potentiële problemen. Dat probleem los je dan op en daarna
kun je terugkijken waarom je het zo hebt opgelost. Daar zit een
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Dan is de stap daarvoor wellicht nog veel belangrijker als
ik het zo hoor. Namelijk, hoe ga je met een nieuw onderwerp, dus een nieuw probleem aan de slag?
Eerst zoek ik naar wat er wel is, wat er bekend is, waar de problemen zitten. Daarbij kijk ik wel weer of het dicht bij me ligt. Ik begin
klein. Ik google dus eerst wat er bekend is. Ik lees artikelen door
en kijk of ik het daarmee eens ben met de kennis die ik al heb.
Soms verifieer ik dit weer bij andere mensen. Onder artikelen staat
vaak commentaar. Ook hier kijk ik weer of ik het daarmee eens
ben. Dan vergelijk ik wat ik lees met mijn achtergrond en kijk naar
hoe de theorie die ik geleerd heb toegepast wordt. Ik vraag me
dan bijvoorbeeld af: hoe hebben de Java architecten dit bedoeld?
En desnoods ga ik het ze vragen. Mensen zoals Brian Goetz [2]
en Stuart Marks [3] zijn ook gewoon mensen die je een mailtje of
berichtje kan sturen. Misschien krijg je geen reactie, misschien wel.
Het betekent in ieder geval wel heel veel lezen. Vaak zijn dingen
vastgelegd in specificaties en die moet ik dan dus doorgronden wil
ik het fijne ergens van weten.
Dit klinkt inderdaad alsof je op deze manier steeds dieper
in een onderwerp verzeild raakt, ja. Dankjewel Brian dat
je vandaag tijd nam voor het Java Magazine en hopelijk
horen we binnenkort weer nuttige tips en tricks over Java
en security. <

{ REFERENTIES }
1 https://twitter.com/manicode
2 https://twitter.com/BrianGoetz
3 https://twitter.com/stuartmarks
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J-Fall is back!
On behalf of the NLJUG board, our business
partners and sponsors, I would like to warmly
welcome you to J-Fall 2021. After months of preparation, we’re looking forward to finally seeing 1300
enthusiastic Java developers together again at the
biggest Java conference in the Netherlands.

T

his year marks the 18th edition of J-Fall. And for me, this is
a special edition, since it’s the first in-person conference
again after over 1.5 years of remote events. While presenting
from the NLJUG studio and our homes was certainly fun, nothing beats learning and sharing all things Java in-person again.
Thanks to our main sponsor Rabobank and co-sponsors ABN
AMRO, Capgemini, ING, NS, Red Hat and Rijksoverheid, you
can enjoy a day full of sessions by amazing speakers from the
national and international Java community. We’re back in Pathé
Ede, a giant cinema where you can enjoy the latest advancements in the Java world on razor sharp HD screens from the
comfort of fantastic cinema seats.
Program
The program committee has worked hard to create a program
with 9 parallel tracks with over 60 sessions presented by 50
speakers from all around the world. I’d like to thank the members of the program committee (Brian Vermeer, Paulien van
Alst, Tim van Eijndhoven, Marleine van Kampen, Jeroen Resoort,
Maarten Mulders, Jeroen Benckhuijsen, Ana-Maria Mihalceanu
and Mark Hendriks) for their efforts in creating an amazing and
balanced program.
We’d love to hear your feedback on the program. You can send
us your feedback using hashtag #jfall on Twitter, through the
evaluation after the event, and by using the NLJUG app during
the day. During one of the keynotes, we’ll announce the winner
of the “NLJUG innovation award”: an award for the most innovative project of the past year in the NLJUG community.
Early Bird sessions
Would you like to drive to J-Fall before the morning traffic picks
up, and enjoy an extra talk? Join the Early Bird sessions! The first
round of sessions start at 8:00, before the official opening. We
have 5 sessions waiting for you. These sessions are usually well
attended, so be an early bird ;-)

Hands-on Labs
Parallel to the presentations during the day, J-Fall also features 2
hands-on labs. In these labs, you can get your hands dirty with
topics like Redis, Spring Data and Spring Session. To participate,
you need to bring your own laptop. The lab mentors will introduce the topic and help you get started.
Ignite sessions & byte sized talks
During the lunch break, you can enjoy seven short 5-minute
presentations. These sessions consist of 20 slides that advance
automatically every 15 seconds. The Ignite sessions are fastpaced, fun to visit and discuss a range of both technical and
non-technical topics.
Byte sized talks consist of a regular timeslot made up of 3 short,
16 minute talks. At J-Fall 2021, three of the available timeslots
consist of byte sized talks.
J-Fall app
In the NLJUG events app, developed by the Belastingdienst,
you can view all sessions and speakers, create your personal
program and find a map of the venue. After you’ve enjoyed
a session, you can rate it in the app. It only takes a couple of
seconds of your time, but for us it’s a very important feedback
loop on the quality of the program and sessions. You can find
the NLJUG app in the iOS and Android app stores.
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 NLJUG board members by our
black NLJUG shirts. 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 day at J-Fall 2021!

Bert Jan Schrijver is the J-Fall program
chairman and member of the NLJUG board.
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Guess who’s back?!
L

ong time, no see. We are so happy to meet you again at
J-Fall 2021! Be ready, because Sogeti’s Java Community is
here to make this J-Fall epic. As a proud partner of NLJUG we
will guarantee you a day to remember.

LET'S INTERACT @ J-FALL 2021!
Interested in who we are and want to see more? Good for
you! Come visit our stand, meet our Professionals, share
goodies and connect. Interact with our Meetup Community,
chat with our Java Core Team and inspire each other.
LET’S CONNECT @ J-FALL 2021!
Have a look at our events, get a photoshoot from our LinkedIn
photographer and win amazing prizes. And for all of you lucky
ones who won last year, for you we have a little extra! See
it as our compensation for the restrictions after last year’s
online edition of J-Fall.

GET INSPIRED @ J-FALL 2021!
We’ll present to you our interactive talk: “When Murphy
strikes…” A must-see for every Developer or Architect with
a sweet spot for exciting challenges. Presented by Edo Hendriksen & Mark van der Walle from our own Java Architecture
Board. Or what about learning how to use your version control system as a goldmine? Jeroen Egelmeers will help you
leaving the conference wealthier than when you entered!

Edo Hendriksen

SEE YOU, NOVEMBER 4TH, IN EDE!
Sogeti – We make technology work!

Mark van der Walle

Jeroen Egelmeers
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I

do not know how you experience this but we at ABN
AMRO are very excited to go to a physical J-Fall this year!
You will find us near room 8 with our stand and yes you have
to come by. Why? We are giving some great LEGO prices
away. And not small LEGO but we have as major price the
LEGO Star Wars Millennium Falcom Ultimate Edition (7500+
parts)!! But you can win also a LEGO Bugatti Chiron or a
LEGO Nintendo Entertainment System. O no, again some skill
tests to win something you think. No it is much easier! We
distribute ABN AMRO Event cards that have a NFC chip. Try to
get your hands on one and come to our booth to activate this
card. After activating you will see on the big screen of you
did win one of these prices or not. These ABN AMRO Event
cards can also be used on your mobile phone. Try it out!!

currently under the cursor. Your awareness is no bigger than
one line and yes, that includes all those commends you left
behind for yourself as reminders and all the code lines you
commented out because a better solution came along. No
easy access to indentation levels, no easy scrolling through
large amount of texts and of course no handy collars on the
screen to guide you on your quest to that one specific error
that is blocking your execution. This is how a blind person
develops software using their ears instead of eyes.
This presentation will explore java code in new and interesting ways where hotkeys are the name of the game and java
code gets a new audible dimension. So sit back, give your
eyes a rest, open your ears and discover an IT world where
sight is optional and your mouse can be left behind.

Our developer Mitchel Snel is also on stage with an interesting talk. To keep track of a specific peace of code in a labyrinthine java project can be very difficult even with multiple
screens in front of you. Now imagine that you have to do that
with only a computer voice whispering in your ear what is

So see you at J-Fall this year!!

04
04 JFALL ABN AMRO.indd 4

13-10-21 10:14

RABOBANK KEYNOTE MAINSPONSOR J-FALL

What makes a high performance team tick?

A

s a software developer, I’ve been on countless teams
during my career. Some performed ok, some did even
better, and some performed… exceptionally. What is it that
makes some teams stand out from the rest of the crowd?
There’s definitely not a golden formula here, otherwise every
team would be able to instantly propel their performance to
great heights. But, through a process of experiments, failures,
and successes, there are definitely some key factors that
always seem to find their way back to the path to success.
So what makes teams work better, faster, delivering
high-quality code, all while not succumbing to pressure,
and, very important, still having fun while doing all this?
Let me share some of my experiences with you, all tried and
tested on the working floor battlefield. Expect stories about
team dynamics, coding discipline, openness to learning
new things, and much more. With any luck, there might be
takeaways for you to bring back to your own team.

Michel Schudel
Software engineer
Michel Schudel is a passionate
software engineer. He has over
20 years of hands-on experience
in IT development, worked with
a variety of languages, tools and
infrastructures, ranging from
Turbo Pascal monoliths running
in a basement to JVM-based microservices in the cloud. During
that time, he has seen the good, the bad and the ugly in development land. As a regular speaker at conferences like Devoxx
and J-Fall, he takes every opportunity to share the things he
learned, whether it be technical and non-technical subjects,
with his peers.

Spring Cloud Data Flow in action

S

pring Cloud Data Flow(SCDF) is a cloud-native framework for data processing use cases, from import-export tasks to event streaming and predictive
analytics. With SCDF, we can build data integration and real-time data processing
using data pipelines that consist of a collection of Spring Boot applications built
using the Spring Cloud Stream or Spring Cloud Task microservice frameworks.
But how does it work? What does SCDF add to your distributed stream and batch
data processing architecture? In this session, we will dive deep into the core
concepts of this framework, walk through a streaming application, and how that
is managed within SCDF with Kafka as a message broker, with lots of live coding
and demos.

Soham Dasgupta | Oracle ACE Associate & Java Expert @ Capgemini
Soham Dasgupta is by role a Solution Architect at Capgemini. He has over 16
years of IT experience in software programming, designing and architecture. He
is a tech-enthusiastic and Java & Javascript expert. He writes blogs and speaks
at various global technical conferences on various topics, for example Java,
Javascript, Chatbots and AI. He has also created an open-source bot testing
framework. His extensive work with Oracle products earned him the title “Oracle
ACE Associate” in 2017.
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Een flexibele en schone
architectuur bij de
Kamer van Koophandel
dankzij GraphQL
Of je nu een bedrijf wilt starten, iets op wilt vragen uit het handelsregister of een lening af wilt
sluiten, iedere onderneming in Nederland krijgt
met de Kamer van Koophandel (KVK) te maken.
KVK is dan ook onderdeel van de vitale infrastructuur voor het bedrijfsleven en overheden in
Nederland.

J

aarlijks levert KVK meer dan 50 miljoen producten uit aan
klanten en de data voor deze producten komt uit veel
verschillende systemen. Java developers Arthur Arts en Miel
van Welzen begonnen met hun team aan een project om al
deze systemen op een uniforme wijze te ontsluiten. Van een
versnipperd landschap naar een flexibele en schone architectuur met GraphQL als enabling techniek.
{ VERSNIPPERD SYSTEEM }
Voor Java developers liggen er bij KVK veel kansen en uitdagingen. Ze voeren wetgeving uit en leveren een belangrijke bijdrage aan de vitale infrastructuur van Nederland. Daar kun je geen
storingen of fouten bij gebruiken. De 50 miljoen producten per
jaar werden uitgeleverd door verschillende productservices,
met allemaal een eigen koppeling naar het achterland. Hierdoor was het architectuurlandschap behoorlijk versnipperd.
Bovendien speelt er ook een ingrijpend uitfaseringstraject van
de oude systemen.

{ SAMEN NAAR 1 STANDAARD }
Reden genoeg voor Java developers Arthur en Miel om op zoek
te gaan naar een mooie oplossing. Met behulp van de techniek
GraphQL begon Arthur aan de uitdaging om voor een flexibele
en schone architectuur te zorgen. Zijn oplossing presenteerde
hij aan de andere teams in de organisatie. Iedereen moet er
namelijk mee gaan werken. De techniek was het antwoord
op de uitdaging om te zorgen voor een beter onderhoudbaar
landschap.
{ GRAPQL EN JAVA }
GraphQL biedt grote voordelen in vergelijking met een RESTarchitectuur. Arthur: ‘We werken dankzij GraphQL intern nu
met één endpoint, dat wordt aangeroepen door de verschillende productservices. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker
om van een bedrijf alleen een bedrijfsnaam of activiteit op te
zoeken, in plaats van een grote standaard set van gegevens.’
Miel: ‘GraphQL is een mooie combinatie met Java. Voor ons
biedt Java de solide basis. Het is betrouwbaar, bewezen en
heeft een grote gebruikersgroep. Daarnaast is er een groot
ecosysteem van volwassen frameworks en libraries. En natuurlijk blijven we altijd innoveren. Dat moet, want het vakgebied
beweegt snel. Anders kom je niet mee.’
{ INNOVATIESPRINTS }
Om mee te komen met de laatste ontwikkelingen, investeert
het team van Arthur en Miel regelmatig tijd in zogenoemde
innovatiesprints. Miel: ‘Het mooie bij KVK is dat hier echt tijd
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Arthur Arts is Java
developer bij de
Kamer van Koophandel. Hij werkt al
zo’n 3 jaar voor deze
organisatie aan
mooie frameworks
en technische oplossingen. Binnen KVK
nam hij het initiatief
om de architectuur te verbeteren
door middel van
GraphQL.

Miel van Welzen is Java developer bij de
Kamer van Koophandel. Na jaren in de
filmindustrie te hebben gewerkt, besloot hij
zich via een omscholingstraject te richten
op software development. In KVK vond hij
een mooie werkgever, waar hij zich iedere
dag weer verder kan ontwikkelen.
voor wordt vrijgemaakt. Het management vindt het heel
belangrijk dat wij nieuwe dingen proberen. Zo hebben we
de afgelopen tijd gewerkt aan een proof-of-concept met
Spring Native. Dat stelt je in staat om applicaties te bouwen
die binnen een fractie van een seconde op kunnen starten.
Daarmee kunnen we onze Kubernetes clusters makkelijk
en snel op- en afschalen, afhankelijk van de drukte op onze
kanalen.
Wil je alles weten over de migratie van KVK naar een schone
en flexibele architectuur met GraphQL? Tijdens J-Fall op 3 en
4 november geven Arthur en Miel een presentatie over hun
ervaringen en geleerde lessen.
{ CHECK DE VACATURES }
Meer informatie over IT’ers bij de Rijksoverheid en de impact
van hun werk op Nederland lees je op Werkenvoornederland.nl. Scan de QR-code voor de meest actuele vacatures.
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MASTERS OF JAVA 2021
het 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!
In de verschillende rondes die de wedstrijd telt, wordt iedere keer een grappige of interessante programmeeropdracht uitgedeeld, die vervolgens binnen een half uur opgelost moet worden. Voor iedere
seconde die je overhoudt, scoor je een punt. De afgelopen jaren is de beslissing steeds gevallen tijdens
de laatste opdracht. Het belooft dus een zinderende wedstrijd te worden!
Teams bestaan maximaal uit 2 ontwikkelaars en het team dat aan het einde van de dag de meeste punten
heeft, mag zich “Master of Java 2021” noemen. Er zal naast eeuwige roem natuurlijk gestreden worden voor
mooie en spectaculaire prijzen!

Schrijf je nu in voor de
Masters of Java 2021
bij actieve deelname ontvang
je een ticket voor J-Fall!
EEN
NLJUG
EVENT

Wanneer:
Tijd:
Waar:

Kosten:

woensdag 3 november
13.00u tot uiterlijk 17.30u
Van der Valk Veenendaal / afhankelijk van
de dan geldende Corona maatregelen
(nljug.org/masters-of-java-2021)
Gratis

Ook dit jaar is First8 hoofdsponsor en maken zij weer zes
uitdagende opdrachten voor jullie. Met veel enthousiasme,
bevlogenheid en passie werken zij aan deze en andere gave
opdrachten. Iets voor jou? We maken graag kennis met je.

www.first8.nl

Aanmelden: nljug.org/masters-of-java-2021
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NLJUG thanks our
sponsors for making
J-Fall 2021 possible!
MAIN SPONSOR

CO-SPONSORS
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TIMETABLE J-FALL 2021
Room 9
08:00 - 08:50
Early Bird sessies

Room 8

Room 7

The Dangerous
Side of Kotlin
Bart Enkelaar

Room 6
How cognitive biases
and ranking can foster an
ineffective architecture
and design
Kenny Baas-Schwegler &
Evelyn Van Kelle

S
C
E
T
N

9:00 - 9:20

Official Opening of J-Fall 2021
Bert Jan Schrijver

9:20 - 9:45

What makes a high performance team tick?
Michel Schudel

9:45 - 10:10

Keynote 2: Check the J-Fall app for the latest info!

10:10 - 10:35

Coffee Break

10:35 - 11:25

Streamlining large-scale
Java development using
Error Prone
Sander Mak

Dapr: Dinosaur or
Developer’s Dream?
Maarten Mulders

Bakery Platform:
API orchestration
taken to next level
Marcin Pakulnicki & Tim
Linschoten

Jakarta EE 10 is Coming
Your Way!
Ivar Grimstad

E
S
Ja

11:40 - 12:30

AOT or JIT: Faster
Startup or Faster Code?
Simon Ritter

Reactive programming
using Rsocket
Hari Rangarajan

Byte Size sessions
Piet van Dongen, Paul
van der Slot, Daan van
Berkel & Geert Mulders

Migrating Java EE
to Quarkus
Jago de Vreede

A
u
e
N

12:30 - 13:30

Lunch Break

13:30 - 13:55

Keynote 3: Check the J-Fall app for the latest info!

13:55 - 14:20

Keynote 4: Check the J-Fall app for the latest info!

14:20 - 14:25

NLJUG update
Bert Jan Schrijver

14:40 - 15:30

The Developer’s Guide
to Data Modelling with
Document Databases
Adrienne Tacke

15:30 - 15:50

Coffee Break

15:50 - 16:40

Ignite Sessions
Host: Hanno Embregts

Don’t tell my manager
I generate my code how we autogenerated
the dull parts of our
REST service
Nick Tinnemeier

Cloud Native
resiliency patterns
from the ground up
Ana-Maria Mihalceanu

Artificial Intelligence on
Quarkus: I love it when an
OptaPlan comes together
Geoffrey De Smet

In
C
th

Releasing at the speed
of light
Andres Almiray

Cooking your Ravioli
“Al Dente” with
Hexagonal Architecture
Jeroen Rosenberg

Spring Cloud Data
Flow in action
Soham Dasgupta

Passwordless FIDO2/
WebAuthn 101: Or how to
build strong security and
stop worry about data
breaches
Paulo Lopes

B
H
Ju

16:55 - 17:45

Deserialization
exploits in Java:
why should I care?
Brian Vermeer

Check the J-Fall app
for the latest info!

Byte Size Sessions
Jaap Coomans, Roy
Braam & Roy Straub

Learning Through
Tinkering
Tom Cools

A
to
V

17:45 - 19:00

Drinks & Networking
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Room 5

Room 4

Room 1

Hands-on labs
(Ground Floor)

Smart Meter Edge Devices and
Cloud based IoT powering the
Energy transition
Tomasz Brzezinski &
Niels Daalhuisen

Impact the world with your
IT knowledge using LITTIL
Koen Aerts

The art of bug fixing
Bouke Nijhuis

Evolution in Event
Sourced Systems
Jan-Hendrik Kuperus

Developing with your
eyes closed
Mitchel Snel

Migrating to a clean and
flexible product portfolio
architecture with GraphQL
Arthur Arts

How to use your Version
Control System as a goldmine?
Jeroen Egelmeers

A Change-Data-Capture
use-case: designing an
evergreen cache
Nicolas Fränkel

Check the J-Fall app for
the latest info!

Fairies, Fakers and Factories:
boost you tests with better
test data
Jaap Coomans

When Murphy strikes: A Day in
the life of a DevOps Engineer
Mark van der Walle &
Edo Hendriksen

Innovation Award Session:
Check the J-Fall app for
the latest info!

Thymeleaf and Spring Boot a
simple and fun way to deliver
great value!
Jeroen van der Wal

Brain Computer Interfaces
Demystified - Can thoughts take
over control?
Martin Förtsch &
Thomas Endres

Building lightning fast Java
applications using Redis, Spring
Data and Spring Session
Lars Rosenquist

Byte Size sessions
Hanno Embregts, Joris Kuipers &
Julien Lengrand-Lambert

How Class Data Sharing Can
Speed up Your Jakarta EE
Application Startup
Rudy De Busscher

Just enough Computer Science
for the busy developer
Jan Ouwens

API-First: from design
to development
Vasco Veloso

Check the J-Fall app for
the latest info!

Five game developer habits
that bring software engineers
to the next level!
Alexander Chatzizacharias &
Erik Pronk

04 > 2021
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Download the J-Fall app
right here!
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GROUND FLOOR
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Atos
J-Next
VX Company
Fortezza
JCore
Group9
Xebia

D9
D10
D11
D12
E1
E2
E3

First8
ASML
Sogeti
Picnic
Alliander
ING
Intraffic

E4
E5
F

Adyen
Camunda
NS

B7
B8
B9
B10
B11
B14
B16
B18
B19
B20

Planon
Blueriq

B24
B25
B27
B29
B30
B33

ABN AMRO
Capgemini
Info Support
Quintor
Team Rockstars
Trailblazers

1ST FLOOR
Room 1
Room 1

A1
A2
A3
A5
C8
C7
C6
C5
C4
B6

Rijksoverheid
Devoxx4kids
Rabobank
Microsoft
Luminis
Ordina
Trivento
OVSoftware
Conspect

Topicus
Qualogy
Profit4cloud
Accenture
CGI
Red Hat

MAIN SPONSOR

oom 2

oom 2

CO-SPONSORS

Room 1
Room 1
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ABSTRACTS
J-FALL 2021
TIMESLOT: 8:00 – 8:50
THE DANGEROUS SIDE OF KOTLIN
Kotlin has been the new superhero on the JVM
team for the last couple of years now. With
significant support from both JetBrains and the
community Kotlin has managed to find a good
balance between new features and understandBart
ability. However, with great power comes great
Enkelaar
responsibility. Every new feature holds new ways
to shoot yourself in the foot. Every bit of syntactic sugar has the
potential to introduce an incomprehensible layer of abstraction.
Amongst all the awesome features of Kotlin, which ones have the
potential to harm more than they help? Which ones should you
handle with care? How do you make sure that your Kotlin code is
not only shiny and new, but also genuinely better? Get ready for
the superhero (code)blockbuster of the summer, “The dangerous
side of Kotlin”!
Alternative JVM Languages

Advanced

Room 8

HOW COGNITIVE BIASES AND
RANKING CAN FOSTER AN
INEFFECTIVE ARCHITECTURE
AND DESIGN
The power of collaborative
modelling comes from having
Kenny Baas-Schwegler &
a diverse group of people who,
Evelyn Van Kelle
together, have a lot of wisdom
and knowledge. You would expect that all this knowledge will be
put to use, co-creating, and to design a model. In reality, we don’t
actually listen to all the available input and perspectives due to
cognitive biases and ranking. Because not everything that needs
to be said has been said, we will end up with sub-optimal models
and architecture. Even worse, people don’t feel part of the solution and don’t commit to it. Good architecture and design need all
the insights and perception. If we are not aware, cognitive biases
and ranking kills those insights and wisdom and kills the effectiveness of your models! Join us in this talk where we will interactively
explore how we can improve our facilitation skills and focus on
neuro-inclusiveness with Lewis Deep Democracy (LDD). By having
a Deep Democratic discussions together on what biases are at
play during liberating structures workshops, and how ranking will

effect a visual collaborative modelling session like EventStorming
and User Story Mapping, you will gain first-hand experience about
LDD. With this experience, we will explain how we embedded LDD
in our design processes. We will let you leave with the knowledge on how to observe sabotage behaviour, battle oppression,
and to create safety in exploring alternative perceptions. We will
show you how you can really let the group say what needs to be
said and take a collective autocratic decision in designing your
software models.
Architecture

Intermediate

Room 6

SMART METER EDGE DEVICES
AND CLOUD BASED IOT POWERING THE ENERGY TRANSITION
This is the story of a Dutch utilities
company that is building an
IoT Platform to collect real time
Niels Daalhuisen &
metrics on energy consumption
Tomasz Brzezinski
from hundreds of thousands of
households in order to operate the heat grid with greater efficiency, predict demand and ultimately actively operate actuators in
the field. This session explains the challenges in this process - from
the embedded firmware, LTE-M communication, security and the
automated provisioning to the cloud based platform for processing millions of data points, monitoring vast numbers of devices and
publishing analytics to enterprise applications. Several architecture concepts are applied - decoupling and encapsulation, serverless and message driven. The platform is built on largely managed
cloud services on Azure Cloud. An overview of the cloud solution
is presented. We believe this platform will make a contribution
against climate change.
Cloud

Intermediate

Room 5

IMPACT THE WORLD WITH YOUR IT
KNOWLEDGE USING LITTIL
Jij kunt nu impact maken op de wereld door jouw
IT kennis te delen! LITTIL brengt drie aspecten
samen: software developers die het leuk vinden
om voor de klas te staan, de basis en middelbare
Koen Aerts
scholen van Nederland en de IT-modules van
Devoxx4Kids. LITTIL is open source platform en wordt op dit moment door de community ontwikkeld. Uiteraard kun je hier ook je
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bijdrage in leveren en daarnaast zou het natuurlijk geweldig zijn als
jij je als LITTIL trainer registreert. Met LITTIL kun jij impact maken
op het leven van de Nederlandse jeugd!
New & Cool

Beginner

Beginner

Room 1

TIMESLOT: 9:00 – 9:20
OPENING J-FALL 2021
Opening J-Fall 2021 by Bert Jan Schrijver

Bert Jan
Schrijver
Keynote

Beginner

Room 9

TIMESLOT: 9:20 – 9:45
WHAT MAKES A HIGH PERFORMANCE
TEAM TICK?
As a developer, I was fortunate enough to be
part of a team at Rabobank Lending & Insurance that grew from a relatively new team,
to a team that could, all but literally, move
Michel
mountains. During that time, we’ve tried things
Schudel
that improved the performance of our team…
and things that didn’t! Let me share some of our successes
(and failures) with you, all tried and tested on the working
floor battle field. Expect stories about team dynamics, coding
discipline, openness to learning new things, and much more.

04 > 2021
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Methodology & Culture

Beginner

Room 9

Room 5

THE ART OF BUG FIXING
Every developer has to fix bugs, but hardly anyone talks about it. Creating greenfield applications
is cool, but would it not be more beneficial for you
to learn something you will do more often? I think
every developer would benefit from sharpening
Bouke
this skill. In this talk I will show you what I have
Nijhuis
learned in all my years of bug fixing. Personally I
like the hunting phase the most. This is the part in which you investigate what causes the bug. This is only one of the phases that I go
through whenever I am fixing bugs. I will show you all phases and
give tips for everyone of them. This will save you time which you
can spend on learning fancy new technologies. The goal of this
talk is to make you a bigger, better, stronger and faster bug fixer.
Furthermore I hope you will start to enjoy the hunt like I do!
Methodology & Culture

With any luck, there might be takeaways for you to bring back
to your own team.

TIMESLOT: 9:45 – 10:10
KEYNOTE
To be Announced.
Check out the official J-Fall app!

Keynote

Beginner

Room 9

TIMESLOT: 10:35 – 11:25
STREAMLINING LARGE-SCALE JAVA
DEVELOPMENT USING ERROR PRONE
Using static analysis to spot bugs in your code has
become a staple of modern Java development.
But what if we can take this one step further
where, instead of just finding issues, we fix them
Sander
automatically? And, what if we can do this not just
Mak
for bug patterns but for any coding pattern you’d
like to enforce? At Picnic we use Google’s Error Prone and Refaster
tooling to do just that. In this session you’ll learn what these tools
are and how to use them effectively. Large-scale refactoring and
enforcement of code patterns becomes a breeze once you master
these tools. What’s more, you’ll get a view of some the automated
refactorings we use within Picnic at scale. Come and learn how to
take control of your codebase like you never have before!
Java Language

Intermediate

Room 9

DAPR: DINOSAUR OR DEVELOPER’S DREAM?
Recently, the Dapr community released Dapr
into the wild, aiming to simplify cloud-native
application development. Dapr lets you abstract
your distributed architecture from the underlying
infrastructure that powers it. Forget about Kafka,
Maarten
RabbitMQ or any cloud-specific product: you’re
Mulders
talking with a pub/sub broker. Let Dapr take care
of how it works. Want to switch later? Sure, no problem! So,
is Dapr the new J2EE application server? How could it change
the way we develop distributed solutions? Join me in this talk to
find out if we’re looking at a dinosaur in a fancy suit, or a
developer’s dream.
Architecture

Intermediate

Room 8
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BAKERY PLATFORM:
API ORCHESTRATION
TAKEN TO NEXT LEVEL
When you develop critical banking
customer interactions, your API
can quickly get complex. An API
Marcin Pakulnicki &
which opens a straightforward
Tim Linschoten
bank account, calls up to 20 other
microservices for checks like: age, identity, product possession, possible arrears, blockades, Anti-money laundry checks,
additional accountholders, and many others. If we would code all
interactions in an imperative style, in pure Java, things would get
tough, meaning endless amounts of code and each team at ING
reinventing the wheel by writing their own interactions over again.
At ING we developed the Baker open source library with an DSL
(Domain Specific Language) language to make complex API
orchestration easy with less code. The DSL describes parts of an
interaction with another microservice and can be reused by many
teams. Next to reuse of common API calls, teams can write and
deploy their interactions to a cloud based cluster and let the Bakery engine handle the orchestration load. In this 45 min technical
presentation we will outline the concepts behind the open source
Baker library. We will show hands on code examples of where
Baker’s DSL really shines. Finally, we will deploy a ‘recipe’ live on
an OpenShift cluster and see some monitoring and retry features
of the Bakery platform which we use at ING Bank to develop
critical customer interactions such as real time flow of becoming a
new customer in mobile app.
Server Side Java

Intermediate

Room 7

JAKARTA EE 10 IS COMING YOUR WAY!
Jakarta EE 9 lowered the barriers of entry and
established a foundation for future innovation
paving the way for Jakarta EE 10. With Jakarta EE 10,
we are introducing a new profile - the Jakarta EE
Core Profile. This profile will enable certification
Ivar
of smaller runtimes suitable for microservices as
Grimstad
Jakarta EE compatible. The Jakarta EE Core Profile
also aims to be an even better fit for compiling to native images.
But it does not stop there. Both Jakarta EE Web Profile and Jakarta
EE Platform is moving forward as well with updates to almost all
the individual specifications. Join this session for the latest updates
on the progress with Jakarta EE 10. I will go through what Jakarta
EE 10 brings to the table, and what to expect when the specifications are moving forward. The session will also give you a clear
understanding of how to migrate from previous versions of Jakarta
EE and Java EE.
Server Side Java

Intermediate

Room 6

EVOLUTION IN EVENT SOURCED SYSTEMS
Have you heard of Event Sourcing, but struggling
to figure out how to apply it to real-world agile
projects? Or maybe you are using Event Sourcing
already, but wondering how you are going to
live with that design-error you made at the start?
Jan-Hendrik
Even if you have close to zero knowledge of Event
Kuperus
Sourcing, this talk will have something for you.
Starting from a short introduction on what Event Sourcing is
and how it changes the way you handle data and events in an
application, this talk then continues to show you ways to facilitate
change. From dealing with missing data in past events, to structural changes in aggregates and restructuring an event stream.
The practical scenarios shown are inspired by close to 10 years of
experience in building and maintaining Event Sourced applications with the Axon Framework.
New & Cool

Intermediate

Room 5

DEVELOPING WITH YOUR EYES CLOSED
Are you interested in developing a new perspective
on java code? Would you like to hear java code?
Than please join this presentation by a blind developer who works without a screen and interprets
code purely through text to speech technology.
Mitchel Snel
First, we will give a quick introduction on how a
blind person can work with the operating system and the IDE, to get
a feeling on how a blind person perceives and can use the system.
Next, for the larger part of our presentation we will deep dive into a
piece of working code to show a different way of experiencing java
code and to highlight the importance of clean code and clear documentation so that code can be understood and re-used by all.
Methodology & Culture

Beginner

Room 4

MIGRATING TO A CLEAN AND FLEXIBLE
PRODUCT PORTFOLIO ARCHITECTURE
WITH GRAPHQL: A REAL LIFE STORY
The Dutch Chamber of Commerce, KVK, provides all
legally required and valid information about business
and social activity in The Netherlands and therefore
Arthur Arts
has a crucial position in the flow of business. KVK delivers every year more than 50 million digital products across multiple
channels and has an extensive and complex product portfolio. In this
talk we will learn how the KVK migrated from a complex architecture
for product creation to a clean and flexible solution, using GraphQL.
Besides looking at the architecture migration, we will also take a look
at some code samples in a real live demo. At the end of this talk you
will know if a GraphQL solution might work in your environment and
be inspired to incorporate the presented ideas in your daily work.
Architecture

Intermediate

Room 1
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HOW TO USE YOUR VERSION
CONTROL SYSTEM AS A GOLDMINE?
Although we live in a data-driven world, most people only use their Version Control System to store
and fetch code. This is a shame - after all, a typical
VCS contains so much more: who changed which
Jeroen
files, for what reasons, when? In this session, I will
Egelmeers
explore these options with the audience. This sessions is interesting for everyone, developers to learn how to tackle
Technical Debt, for managers and scrum masters how to form
teams and to learn how the team actually work, product owners
to learn more about the application and much more.
Methodology & Culture

Beginner

AOT OR JIT: FASTER STARTUP
OR FASTER CODE?
Microservices have become a prevalent architectural approach to developing applications.
Moving from a monolithic application to multiple
container-based services has many advantages.
Simon
One of the largest is dynamic scalability; spinning
Ritter
up and shutting down instances of services to
adapt to dynamic loads is very cost-effective in a public cloud
environment. For JVM-based applications, running in a managed
environment using JIT compilation, this provides additional challenges. Primarily, this is around the time required for a service to
warm up and reach the optimum level of performance. To address
this, we have seen various approaches such as the Graal VM and
Quarkus that use an AOT approach rather than JIT compilation. In
this session, we will explore the pros and cons of both approaches
to help in understanding the tradeoff between initial performance
and overall performance. At the end of the session, you will have a
clear idea of how to approach your Java microservice design from
the AOT and JIT perspective.
Intermediate

Room 9

REACTIVE PROGRAMMING USING RSOCKET
A standard approach to connecting and communicating with microservices is needed. Standardization and uniformity simplify management. Considering the complex, highly distributed enterprise
applications that are built today, we should considHari
er the point of view that REST and HTTP might not
Rangarajan
necessarily be the best choices for building these
modular, domain-driven, networked microservices.
New & Cool

04 > 2021
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Beginner

What is resilience engineering?
Piet van Dongen
Cloud Consultant, Senior Software Engineer
Improving collaboration while
working from home
Paul van der Slot
Freelance Software Engineer
How to implement a parser in
16 minutes or less
Daan van Berkel & Geert Mulders
Alliander

Hands-on-lab

TIMESLOT: 11:40 – 12:30

Java Language

BYTE SIZE 1

Room 8

Byte Sizes

Beginner

Room 7

MIGRATING JAVA EE TO QUARKUS
Quarkus is to Java EE what Spring boot is for
Spring. Quarkus is a very lightweight standalone
container for Java EE applications. Starting a
greenfield Quarkus project or service is easy. But
most projects already have an existing code base
Jago de
and/or a nice monolith. Quarkus is really nice for
Vreede
both situations. (Big) Application servers have
their place, but moving an application server to the cloud is a
no-no. This talk will explain when you can best switch to Quarkus
and what you can do to prepare to make the migration as painless
as possible. With tips and tricks from the trenches. I’ll demonstrate
the process of migrating with an example Java EE shop that runs on
an application server to a Quarkus version with or without docker.
For example, I’ll show you how to migrate CDI, persistence, configuration, muti modules, and many more. After which you should
have some clear insight into what you can do today to start the
migration process.
Server Side Java

Intermediate

Room 6

A CHANGE-DATA-CAPTURE USE-CASE:
DESIGNING AN EVERGREEN CACHE
When one’s app is challenged with poor performances, it’s easy to set up a cache in front of
one’s SQL database. It doesn’t fix the root cause
(e.g. bad schema design, bad SQL query, etc.)
Nicolas
but it gets the job done. If the app is the only comFränkel
ponent that writes to the underlying database,
it’s a no-brainer to update the cache accordingly, so the cache
is always up-to-date with the data in the database.Things start
to go sour when the app is not the only component writing to
the DB. Among other sources of writes, there are batches, other
apps (shared databases exist unfortunately), etc. One might think

17
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about a couple of ways to keep data in sync i.e. polling the DB
every now and then, DB triggers, etc. Unfortunately, they all have
issues that make them unreliable and/or fragile. You might have
read about Change-Data-Capture before. It’s been described by
Martin Kleppmann as turning the database inside out: it means
the DB can send change events (SELECT, DELETE and UPDATE) that
one can register to. Just opposite to Event Sourcing that aggregates events to produce state, CDC is about getting events out of
states. Once CDC is implemented, one can subscribe to its events
and update the cache accordingly. However, CDC is quite in its
early stage, and implementations are quite specific. In this talk,
I’ll describe an easy-to-setup architecture that leverages CDC to
have an evergreen cache.
Big Data & Machine Learning

Beginner

Room 5

TO DO
Check out the J-Fall app for the latest information.

?

?

Room 4

FAIRIES, FAKERS AND FACTORIES:
BOOST YOU TESTS WITH BETTER TEST DATA
Whether you write your tests up front or after
the fact, you’ve probably found yourself in this
situation: You know exactly what you want to
test and how you’re going to approach it, but you
Jaap
suffer from a massive lack of inspiration when
Coomans
you try to define your test data. Eventually you
end up with “Test User”, “Jane Doe” and “Product123”. This is both
frustrating and ineffective. Coming up with good test data over
and over again can be mind numbing and the result is mostly not
representative for the data that will actually flow through your
system. So how can you improve this? Is there a way you can
easily generate good test data and at the same time reduce the
burden of creating test data over and over again? Yes you can! In
this session I will show you how you can use test data generators
like Java Faker and jFairy to create test data factories that help
you improve the quality of your test data. I will show how this can
massively improve your productivity when writing tests, because
it helps you to focus on what really matters: the tests themselves.
Architecture

Beginner

Mark van der Walle &
Edo Hendriksen

Methodology & Culture

WHEN MURPHY STRIKES:
A DAY IN THE LIFE OF A
DEVOPS ENGINEER
How clean code and clean architecture principles can help you in
solving and preventing day-to-day
problems in IT system development and operation.
Beginner

Hands-on-Lab

TIMESLOT: 12:30 – 13:30
IGNITE SESSIONS – HOSTED BY
HANNO EMBREGTS
Ignite presentations are short 5 minute presentations on a topic that the speaker is passionate
about. The presentations are meant to “ignite” the
audience on a subject. Each talk will follow the
Hanno
style of 20 slides that are shown for 15 seconds
Embgregts
each. Enlighten us, but make it quick! This promises to be a dynamic lunch break with lots of diversity in subjects.
The ignite sessions of J-Fall 2021 are as follows:
Joep Weijers - A Developer Experience Engineer’s rant
David Baakman - How to convince your employer to
buy you a Stream Deck?
Julien Lengrand-Lambert - 15 tips to create your own dream job,
one step at a time
Bart van Wezel - About those unfinished side projects
Jan-Hendrik Kuperus - The Case Against Frameworks
Tim te Beek - Document your lousily coupled micro
service architecture
Jan Ouwens - Fantastic languages and what to learn from them

Room 1
Ignite Sessions

Beginner

Room 6

18
1021_Abstracts.indd 18

13-10-2021 15:05

TIMESLOT: 13:30 – 13:55
KEYNOTE
To be Announced.
Check out the official J-Fall app!

Keynote

Beginner

Room 9

TIMESLOT: 13:55 – 14:20
KEYNOTE
To be Announced.
Check out the official J-Fall app!

Keynote

Beginner

Room 9

TIMESLOT: 14:20 – 14:25
NLJUG UPDATE
An update of the NLJUG, where we are and where
we are going.

Bert Jan
Schrijver
Keynote

Intermediate

Room 9

DON’T TELL MY MANAGER I GENERATE
MY CODE - HOW WE AUTOGENERATED
THE DULL PARTS OF OUR REST SERVICE
abstract: I was once told that a good programmer
is a lazy programmer. A good programmer avoids
typing tedious code, where the code could basiNick
cally write itself. Self-writing code – wouldn’t that
Tinnemeier
be great? Unfortunately, we’re not quite there yet.
In this talk we show you how to be lazy though. We demonstrate
how 1) the “Swagger codegen” plugin generated our REST interface
classes and DTOs from an OpenAPI spec, 2) the “Immutables”
framework generated immutable domain objects and 3) “MapStruct” alleviated us from the dull task of writing code to copy the
autogenerated object models one to another, field by field. All of
this integrated nicely with our Spring Boot service only having to
write a few lines of code. Did we lose you? No worries, we give
you a whirlwind introduction to all of this. After this talk you can
directly start with *not* writing code. And please *do* tell your
manager you generated all your code, because now you have all
the time to focus on the fun stuff, like writing docs. ;)
Beginner

Room 8

Room 9

THE DEVELOPER’S GUIDE TO DATA
MODELLING WITH DOCUMENT DATABASES
Document databases enable an extremely
flexible data model for faster and more iterative
development. At the same time, however, the
data model you design can seriously speed up or
Adrienne
slow down your application. While flexibility
Tacke
is great in theory, it’s not practical in reality! If
you’re wondering how to develop a data model with document
databases (or if it’s even necessary!), or wondering how to leverage its flexibility (rather than be hindered by it), wonder no more!
In this session, we’ll:
> Examine a methodology that helps us develop a data model
using document databases.

1021_Abstracts.indd 19

Architectue

Architectue
Beginner

TIMESLOT: 14:40 – 15:30

04 > 2021

> Put the methodology we learn into practice by walking through a
use case, phase-by-phase.
> Understand not only HOW to develop a model, but WHAT to
model for, including the tradeoffs of each option.
At the end of this session, you’ll leave understanding the best
practices for developing a document data model and be confident in your ability to continuously improve it as your application evolves!

CLOUD NATIVE RESILIENCY PATTERNS
FROM THE GROUND UP
“Delay is the deadliest form of denial.” C. Northcote Parkinson. We live in times when an application or service lag of even 2 seconds can be too
long. Building a reliable Cloud Native distributed
Ana-Maria
system means preventing failures and minimizing
Mihalceanu
their effects to keep the system stable. Join me
to explore graceful recovery from unexpected scenarios using
live coded examples of the well-known circuit breaker and retry
patterns at the application level and complement those in the infrastructure (Kubernetes) with service discovery, load balancing,
and load shedding patterns.
Cloud

Beginner

Room 7
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON QUARKUS: I LOVE
IT WHEN AN OPTAPLAN COMES TOGETHER
Forget about Machine Learning. Planning optimization is the most profitable AI technology on this
planet. The world is full of planning challenges,
such as vehicle routing problems, maintenance
Geoffrey
scheduling and employee rostering. Find the
De Smet
quickest routes to visit n locations with k vehicles. Or assign shifts to employees, taking into account skills and
availability. Few people realize how much AI algorithms improve
those solutions. For example, when telco’s started using OptaPlanner to plan their fleet of technicians, many expected a driving time
reduction of 1-2%. It was 25%. In some cases, that saves hundreds
of millions of dollars and millions of kilograms of CO² emissions,
every year. In this session I’ll show you how to code a highschool
timetabling application, with Quarkus and OptaPlanner. It ‘ll generate the perfect lesson schedule, for both students and teachers,
taking into account hard and soft constraints.
Big Data & Machine Learning

Intermediate

Room 6

NLJUG INNOVATION AWARD WINNER
The winner of the NLJUG Innovation Award will tell about this most
impactful project, check out jfall.nl or the official J-Fall app for
more information.
Award

Beginner

Room 5

THYMELEAF AND SPRING BOOT A SIMPLE AND
FUN WAY TO DELIVER GREAT
You probably recognize it. The nagging feeling of,
can’t this be done simpler...? As developers, we
like to do things as easy as possible. This is good
for us and good for our customers. The moment
Jeroen
we combine Thymeleaf with Spring Boot we
van der Wal
unleash a real powerful and simple way to do web
development. This simple solution is most of the time more than
enough to create great value for our customers! This is the place
to be to see how you can combine Thymeleaf and Spring Boot for
your simple web development.
Web & Mobile

Beginner

Room 4

BRAIN COMPUTER INTERFACES
DEMYSTIFIED - CAN THOUGHTS
TAKE OVER CONTROL?
What if a Brain Computer Interface
(BCI) could translate your thoughts
into commands, to control
Martin Förtsch &
software or hardware? The TNG
Thomas Endres
Innovation Hacking Team worked
with various brain computer interfaces and is trying to develop

such software. An interesting device in this environment is the
OpenBCI, which provides programming interfaces for e.g. C + +,
Python, Java and R. The lecture gives an overview of different BCI
manufacturers and types, as well as their different approaches to
record and interpret brain waves. The team took up the challenge
to use techniques from artificial intelligence, which support the
evaluation of brain currents from electroencephalography (EEG).
The speakers present prototypical showcases including such
devices as OpenBCI, EMotive Epoc-X and NextMind, sharing their
experience with the audience. In this exciting and entertaining lecture you will get an introduction to the world of mind control. The
speakers will focus in particular on the deep learning techniques
used in this application. The introduction of e.g. evolutionary
strategies in the form of genetic algorithms for the optimization of
artificial, neural networks round off the presentation.
New & Cool

Beginner

Room 1

TIMESLOT: 14:40 – 17:45
BUILDING LIGHTNING FAST JAVA
APPLICATIONS USING REDIS, SPRING DATA
AND SPRING SESSION
The modern world is moving faster than ever
and as a consequence of that, software needs to
keep up with the demands of the modern user.
Lars
Luckily for us as developers, modern application
Rosenquist
frameworks and modern data platforms provide
just the kind of help we need! During this hands-on lab you will
build a modern, lightning-fast banking app with real-time transactions and bank balance, full-text search and an overview of the
biggest spenders on your virtual bank account using Spring Boot,
Spring Data Redis and Redis. You’ll learn how to use some of Redis’
most popular data types like Hashes, Streams, Sorted Sets and
TimeSeries both directly via the Redis CLI as well as via the API’s
provided by Spring Data Redis. You will also learn how easy it is to
create distributed sessions using Spring Session and Redis so you
can maintain state in a session, but not store it in your application. A Vue.js frontend will be provided so you can focus all your
attention on the Java part. This hands-on lab is both suitable for
beginners and more advanced Java developers.
Server Side Java

Intermediate

Hands-on-lab
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TIMESLOT: 15:50 – 16:40
RELEASING AT THE SPEED OF LIGHT
Your project has reached that stage when it’s a
good idea to post binaries, but new questions
appear such as where should they be posted?
How do make it easier for users to install and
discover your binaries? Where should releases
Andres
be announced? Most importantly, can answers to
Almiray
these question be automated? Enter JReleaser, a
tool that provides answers to these questions and more. JReleaser
may be used to create GiHub/GitLab/Gitea releases and publish
binaries that can be consumed from different distribution channels such as Homebrew, Snap, Scoop, and more. Once published,
the release cab be automatically announced on Twitter, Slack,
Gitter, Discord, and other communication channels. Come to this
session to learn how JReleaser can help you release, publish, and
announce binaries with ease, and fast!
Methodology & Culture

Intermediate

Room 9

COOKING YOUR RAVIOLI “AL DENTE”
WITH HEXAGONAL ARCHITECTURE
Hexagonal architecture (a.k.a. ports and adapters)
is a fancy name for designing your application in
a way that the core domain is separated from the
outside world by input and output ports. With a
Jeroen
little bit of imagination one can visualise this as a
Rosenberg
hexagon made up of domain objects, use cases
that operate on them, and input and output ports that provide
an interface to the outside world. Many projects involve integration or communication with external software systems. Think of
databases, 3rd party services, but also application platforms or
SDKs. Such integrations and dependencies can quickly get in your
way, clutter your core domain and reduce the testability of your
core business logic. In this talk, I will demonstrate how a hexagonal architecture helps you to reduce dependencies on external
software systems and enables you to apply standard software
engineering best practices on the core domain of your application,
such as testability, separation of concerns, and reusability. Join
this talk to learn the ins and outs (pun intended) of the hexagonal
architecture paradigm and get practical advice and examples to
apply to your software projects right away!
Architecture

04 > 2021
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Intermediate

SPRING CLOUD DATA FLOW IN ACTION
Spring Cloud Data Flow(SCDF) is a cloud native
framework for data processing use cases, from
import-export tasks to event streaming and
predictive analytics. With SCDF, we can build data
integration and real-time data processing using
Soham
data pipelines that consist of a collection of Spring
Dasgupta
Boot applications built using the Spring Cloud
Stream or Spring Cloud Task micro-service frameworks. But how
does it work? What does SCDF add to your distributed stream and
batch data processing architecture? In this session, we will dive
deep into the core concepts of this framework, walk through a
streaming application and how that is managed within SCDF with
Kafka as a message broker, with lots of live coding and demos.
Cloud

Beginner

Room 7

PASSWORDLESS FIDO2/WEBAUTHN 101:
OR HOW TO BUILD STRONG SECURITY AND
STOP WORRY ABOUT DATA BREACHES
The end of password-based authentication is near.
Weak passwords are the cause of endless security
Paulo Lopes breaches, and the constant reuse of the same password across different accounts is what keeps the
clock ticking for the next breach to happen. The FIDO2 standard
aims to replace passwords entirely, and there is a good deal of
chance that it will succeed. It has gained significant momentum in
the past couple of years, as all major browser and operating system vendors fully jumped on board. This talk will provide a deep
dive of the FIDO2 and W3C WebAuthn standards, with the main
focus on how to quickly implement it on any JVM/GraalVM based
application using open-source FIDO Alliance conformant libraries.
Best practices, including security token lifecycle management, will
also be covered.
Security

Advanced

Room 6

Room 8
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BYTE SIZE 2
11 Crazy Things I Didn’t Know You Could Do
With Java Until I Got My Java 11 Certification
Hanno Embregts
Java developer, strong with the Force

Get Set Go! An intro to MapStruct
Joris Kuipers
Trifork CTO
What can I do about climate change as a
developer... and a human being?
Julien Lengrand-Lambert
Developer Advocate @Adyen
Byte Sizes

Beginner

Room 5

HOW CLASS DATA SHARING CAN SPEED UP
YOUR JAKARTA EE APPLICATION STARTUP
Java Byte code is OS independent, which means
that your application’s startup takes more time than
a native image. Using the Class Data Sharing functionality introduced in more recent versions of the
Rudy
De Busscher JVM, you can prepare your application so that it will
load very fast. In this presentation, I’ll go into more
detail what Class Data Sharing is and the differences between the
OpenJDK and OpenJ9 versions. With some Jakarta EE demo applications, you will see gains that you can achieve and reduce memory
footprint a lot in Docker containers by sharing memory.
Java Language

Intermediate

Beginner

DESERIALIZATION EXPLOITS IN JAVA:
WHY SHOULD I CARE?
Hackers refer to deserialization in Java as “the
gift that keeps on giving”. But what is actually the
problem? In most cases, it is not even your own
code that creates this security vulnerability. This
Brian
problem is also not restricted to Java’s custom
Vermeer
serialization framework. When deserializing JSON,
XML, or YAML, similar issues can occur as well. In this talk, I explain
how deserialization vulnerabilities work natively in Java and how
attack chains are created. Next, I will show that deserializing XML,
JSON, and YAML can also get you into trouble. Many different
problems can occur when deserializing data and in this session,
I will use several demos to illustrate various security issues. How
do you avoid these issues? I will give you some pointers on how
to mitigate these problems in your own applications. At the end of
this session, you will have an understanding of the problem space
and be able to take action in your code to prevent it.
Security

Intermediate

Room 9

TO DO
Check out the official J-Fall app!

?

Room 4

JUST ENOUGH COMPUTER SCIENCE FOR THE
BUSY DEVELOPER I STUDIED COMPUTER
SCIENCE SO YOU DON’T HAVE TO!
A CS degree is not a requirement for software developer roles. Nor should it be! I have worked with
biologists, psychologists, and even a historian, who
Jan Ouwens
all were excellent coders. And that’s great! Diversity
of thought leads to better software, after all. Still, there are some super useful CS fundamentals that will make you a better programmer,
but that you may not pick up on the job. This talk gives an overview
of some of these fundamentals, such as De Morgan’s Laws, the Big
O notation, and how algorithm complexity informs whether you
should use an ArrayList or something else. It also introduces you to
the remarkable people who came up with these things. They ended
wars, sent rockets to the moon, and were made into Lego minifigs.
Who said computer science is boring?
Methodology & Culture

TIMESLOT: 16:55 – 17:45

?

Room 8

BYTE SIZE 3
Everything you never wanted to know
about Maven versions
Jaap Coomans
Software Architect, GROUP9
What being a Sensei taught me
about improving
Roy Braam
Founder of OpenValue Amsterdam

How to become a better Craftsman
with CodeKatas
Roy Straub
Byte Sizes

Beginner

Room 7

Room 1
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LEARNING THROUGH TINKERING
Do you also feel like it’s hard to keep up with all
the new tools and frameworks coming your way?
You are not alone! By choosing IT, you are choosing to learn for the rest of your life... not an easy
task. In this session we’ll look into some concepts
Tom
that will help you get the most out of your efforts
Cools
to learn new shiny stuff! We’ll go over a couple of
example projects and give you some tools to keep learning without being overwhelmed by the flood of new technologies.
Methodology & Culture

Beginner

game developers work and how software engineers work. We will
explore some distinctions between methodologies within the two
fields and how people handle these. To close it off we will dive into
what both fields can learn from each other so that developers can
elevate themselves to the next level.
Methodology & Culture

Beginner

Room 1

Room 6

API-FIRST: FROM DESIGN TO DEVELOPMENT
The API-first design approach treats APIs as firstclass citizens. The entire system or project is built
around the idea that components connect via
APIs. The first step is, therefore, to design the APIs
and their connections. However, there is a gap
Vasco
between the beautiful world of API specifications
eloso
and the reality of agile development. This gap
means that published API specifications are often incomplete,
missing examples or simply outdated. The API specification meant
to help developers can be a thorn in one’s side because keeping
the specification in sync with its implementation is a manual process, tedious and prone to be forgotten during the rush to deliver.
We show how this gap can be bridged effectively using the API
specification as the only source of truth driving the API implementation with proven tools enabling automation. After this session,
attendees will have all the tools they need to keep their API specifications from falling out of date ever again.
Methodology & Culture

Beginner

Room 5

TO DO
Check out the official J-Fall app!

?

?

Room 4

FIVE GAME DEVELOPER
HABITS THAT BRING SOFTWARE
ENGINEERS TO THE NEXT LEVEL!
In the eyes of many people,
software engineering and game
Alexander Chatzizacharias & development are two sides of the
same coin. While this is true for
Erik Pronk
some aspects of both fields, there
are some key differences that make each an unique experience.
During this talk we will discuss these differences between how

04 > 2021
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Check out the most
up-to-date version of all
sessions in the official
J-Fall app!
Android

IOS
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GRADLE 7
Iedere developer herinnert zich misschien nog wel
het eerste project dat gebouwd werd. Of dat nu met
Gradle, Maven, Ant of een andere tool was. De compiler ging aan de slag en enkele seconden later kreeg
je te horen dat het bouwen succesvol was afgerond.

Thomas Zeeman is software
architect bij Trifork. Daarbij
komt ook geregeld zijn interesse in nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van software
ontwikkeling aan de orde.

Naarmate de projecten complexer werden, en daarmee de
hoeveelheid code fors groter, werden de build tijden ook al snel
groter. Tientallen seconden, minuten, of zelfs nog langer. Om
die reden is incrementeel builden al langere tijd mogelijk. Dat
houdt echter nog steeds in dat alle bestanden nagelopen moeten
worden om te zien of er een wijziging heeft plaatsgevonden. Zo
ja, dan moet alles wat daarna gebouwd wordt opnieuw worden
gecompileerd.

filesysteem binnen het project. Dit wordt op de meest gangbare
filesystemen op zowel Linux, Mac als Windows ondersteund;
eigenlijk alleen netwerkshares en FAT-gebaseerde volumes vallen
buiten de boot.

{ VIRTUAL FILESYSTEM }
In recente versies van Gradle [1] is een feature toegevoegd die
daar wat aan wil doen: watch-fs. Deze feature maakt gebruik
van filesystem events en abonneert zich op wijzigingen op het

In de praktijk komt het er op neer dat de eerste keer dat je het
project bouwt en deze feature staat aan (default vanaf versie 7, optioneel vanaf 6.7), er een boom wordt opgebouwd van alle files die
bij het project horen. Tegelijkertijd abonneert de Gradle daemon

04 > 2021
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zich op events voor al deze files en bijbehorende directories. Op
de commandline met logging ziet dat er zo uit:
./gradlew clean build
…
Virtual file system retains information about 163
files, 35 directories and 0 missing files until
next build
…

Bij een volgende ronde is dat anders:
…
Received 14 file system events since last build
while watching 1 hierarchies
Virtual file system retained information about 163
files, 35 directories and 0 missing files since
last build
…

Bovenstaand voorbeeld is van een klein project (<1kloc). Je kunt je
voorstellen dat dit voor grotere projecten meer invloed heeft.
{ BENCHMARKING }
Om te meten wat voor effect dit heeft, kijk ik naar het effect op
twee projecten waar ik recent een upgrade naar Gradle 7 heb
doorgevoerd. Het ene project is klein (±750 loc, ±150 files in 35
directories) en het andere middel groot (±70 kloc, ±35k files in
±9700 directories). Om het verschil duidelijk te maken is er ook
met versie 6.5.1 en 6.7 getest.
Hoewel de Gradle Profiler [2] door het Gradle-project wordt
aanbevolen om te meten wat het effect van een aanpassing aan de
build configuratie of Gradle-versie oplevert, laat ik deze in dit geval
toch links liggen. Enerzijds omdat de cijfers van de build volgens
de profiler en de daadwerkelijke duur op de commandline nogal
ver uit elkaar liggen (voor het middelgrote project gaf de profiler
20-30s aan terwijl een reguliere build eerder rond de 5-6m duurt).
Anderzijds is dat de manier waarop de benchmark werkt. Daarbij
wordt tussen twee runs de daemon gestopt en zal daar elke
VFS-cache opgebouwd door de build gelijk weer mee verloren
gaan. Verder wordt er niks aan de code veranderd tussen twee
runs en dat is juist waar we in geïnteresseerd zijn; het effect van de
watch-fs feature op incrementele builds.
Om die redenen is er teruggegrepen op ouderwets handwerk.
Daarbij beginnen we met het runnen van ./gradlew build
om de boel te primen. Daarna maken we een kleine aanpassing
en testen we de incremental build door weer een ./gradlew
build uit te voeren. Dit voeren we dan een aantal keer uit om te
kijken wat de gemiddelden en uitschieters zijn. In de tabel vind je
de resultaten van deze laatste runs:

Gradle 6.5.1
Gradle 6.7
Gradle 7.2

Project XS

Project M

1 - 3s
1 - 2s
1s

3m 37s - 5m 27s
3m 15s - 3m 58s
24s - 4m 40s

Voor het kleine project moge duidelijk zijn dat de cijfers zo dicht
bij elkaar liggen en er weinig winst behaald lijkt te zijn. Al was er
ook niet veel ruimte meer om dat te doen. Het grotere project
daarentegen haalde een deel van de tijd een zeer forse winst;
meerdere runs lagen in de range van 24-28s. Ten opzichte van de
andere versies is dat een heel groot verschil. Toch werd deze winst
niet consistent behaald. Bij twee runs kwam de totale tijd toch
weer in de buurt van wat de eerdere versies aan tijd nodig hadden. Mogelijk zijn deze twee runs te verklaren doordat de daemon
niet hergebruikt kon worden, waardoor er een nieuwe instantie
nodig was en dus ook een nieuwe VFS cache opgebouwd moest
worden. Waarom de daemon niet hergebruikt kon worden, was
niet duidelijk te achterhalen.
Onder de streep kunnen we wel de conclusie trekken dat deze
nieuwe feature incrementele builds behoorlijk kan versnellen. Of
dat ook voor jouw project geldt, lijkt echter af te hangen van de
omvang van je project. Met name grotere projecten kunnen hier
winnen. <

{ REFENTIES }
1 https://gradle.org
2 https://blog.gradle.org/introducing-file-system-watching
3 https://github.com/gradle/gradle-profiler
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CONTINUOUS
MONITORING
WITH JDK FLIGHT
RECORDER

Waarom dit artikel?
Vreemd genoeg is het profilen van de JVM of een
specifiek proces niet één van de taken in een
standaard sprint. Redenen daarvoor kunnen
zijn dat er een dure licentie voor nodig is, dat
ontwikkelteams nog niet heel bekend zijn met de
goede tools die er rondzwerven op het internet en/
of waarvan de learning curve te groot is om het even
in een sprint erbij te doen.

Rick Roelofsen is Senior
(Lead) Developer bij GROUP9
en competence manager van
bright-r. Kennis delen met de
toekomst geeft hem kracht en
energie.

StopWatch watch = new StopWatch();

De tools die ik tijdens het ontwikkelen voorbij heb zien komen, zijn
de commerciële JProfiler, YourKit, IBM MAT en de niet commerciële Netbeans Profiler en VisualVM.
VisualVM lijkt het vaakst gebruikt te worden, wellicht omdat deze
met Oracles JDK 6~8 werd gedistribueerd. Nog erger, en helaas
nog vaker tegengekomen dan de vorige genoemde tools, de
klassieke:
long start = System.currentTimeMillis();
//…

watch.start();
// CODE HERE
watch.stop();
System.out.println(“Time Elapsed: “ + watch.
getTime());

// Prints: Time Elapsed: 2501

Laten we eerlijk zijn, hiervoor geldt natuurlijk: iets is beter dan
niets! Buiten de performance overhead en dat het je niks meer
gaat vertellen dan dat iets er een bepaalde tijd over heeft gedaan,
maar niet waarom het er zo lang over heeft gedaan.

long finish = System.currentTimeMillis();
long timeElapsed = finish - start;

De al wat hippere ‘StopWatch’ oplossing van Apache Commons
Lang, omdat we die library toch al negen van de tien keer op ons
classpath hebben staan.
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Beeld je in dat er een productie incident is en jij staat ‘standby’.
Precies op die ene module die je nog nooit hebt hoeven aanraken en waarvan gegarandeerd wordt dat er nooit iets mis mee is.
Waarschijnlijk ook nog op een tijdstip waarop je zelden wakker
bent. Het is uiteraard op een applicatie die cruciaal is en 24/7 in de
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Afbeelding 1.
lucht moet zijn. Het enige wat je hebt is een error melding of het
systeem is vele malen trager dan normaal. Wat doe je dan meestal? Je kijkt naar de data die beschikbaar is. Uit de logging en de
data kan je helaas niks halen, of alleen afleiden dat het inderdaad
trager is dan normaal.
Omdat je niet de juiste informatie hebt, voeg je extra logging toe,
zodat je méér informatie hebt als dit probleem de volgende keer
optreedt. En dan wachten… Je zal zien dat dit voorlopig niet meer
optreedt, maar je logging nu op een cruciale plek staat en eigenlijk
alleen maar voor vertraging zorgt. Dus er komt een moment dat je
de keuze moet maken: ga ik deze code weer weghalen of ga ik de
logging uitzetten? Meestal zie je dan dat deze uitgezet wordt.

meer meegeleverd wordt, maar deze kan dan wel nog los worden
gedownload en geïnstalleerd.
De commandline tools die in cursief staan gemarkeerd kunnen bekend voorkomen. Deze worden al een tijdje meegeleverd met JDK
versies. Oracle adviseert om het nieuwste hulpprogramma ‘jcmd’
te gebruiken in plaats van de vorige hulpprogramma’s ‘jstack’,
‘jinfo’ en ‘jmap’. Dit voor verbeterde diagnostiek en verminderde
performance overhead.
JMX console maakt real-time monitoring mogelijk. Het verbindt
via JMX naar een al draaiende JVM en toont real-time statistieken,
zoals thread informatie of geheugen en CPU gebruik.

{ MAAR WAT DAN WEL? }
Java heeft hier al wat voor bedacht en gemaakt, namelijk de Java
Flight Recorder(JFR) met Java Mission Control (JMC). JMC is een
soort van ‘Swiss Army Knife’ (zo een die MacGyver altijd bij zich
had). Het integreert:

JMC is dus ook een visuele weergave van de opgenomen flight
recording. Het heeft zelfs een ‘Automated Analysis Results’ pagina,
zie afbeelding 1. De pagina extraheert en analyseert de gegevens
uit de flight recordings en helpt bij het identificeren van overduidelijke problemen.

> jmap (Java memory map)
> jstack (stacktraces)
> jinfo (JVM configuration info)
> jstat (JVM statistics)
> jconsole/JMXConsole (JMX beans)
> JVM browser
> Java Flight Recorder GUI

{ OKÉ, MAAR WAT IS JFR DAN? }
JFR is een tool voor het verzamelen van diagnostische en profile
gegevens over een actieve Java-applicatie. Het is een ‘event based
tracing framework’ dat geïntegreerd is in de Java Virtual Machine
(JVM) die bijna geen performance overhead veroorzaakt. Het kan
dus zelfs in zwaar belaste productieomgevingen worden gebruikt.
JFR komt standaard met twee profielen, namelijk ‘default’ en
‘profile’. Wanneer de default profile wordt gebruikt, is de impact
op de prestaties minder dan één procent. Het profile profiel heeft
ongeveer 2% overhead.

Als je JDK 7u40 of hoger gebruikt, wordt JMC meegeleverd in je
bin directory. Vanaf openJDK 11 en hoger kan het zijn dat JMC niet

JFR IS EEN TOOL VOOR HET VERZAMELEN VAN
DIAGNOSTISCHE EN PROFILE GEGEVENS OVER EEN
ACTIEVE JAVA-APPLICATIE

Je kan ook je eigen profielen maken, dit zijn XML files die opgeslagen worden in /lib/jfr/*.jfc. Voor sommige toepassingen
kan het aanzienlijk lager zijn, maar voor kortlopende applicaties
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Afbeelding 2.

kunnen de relatieve opstart- en opwarmtijden echter langer zijn,
wat de prestaties met meer dan één procent kan beïnvloeden. JFR
verzamelt gegevens over de JVM én de Java-applicatie die erop
wordt uitgevoerd. Een extra gave feature is dat je de flight recorder
ook alsnog op een al draaiend proces kan activeren.
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Laten we deze vorm van profiling eens tegen de al eerder besproken log statements aanhouden (afbeelding 2).
Deze statistieken zijn geleend van Oracle zelf en het verklaart
waarom Oracle ook promoot om JFR (continu) in productie te
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gebruiken. Op de verticale as zie je de kosten uitgedrukt en op de
horizontale as de profiling oplossingen. Hoe is het mogelijk dat ‘JFR
disabled’ geen kosten heeft? Dit is vanwege Java’s JIT compilatie
(Just-in-timecompilatie). ‘Log4j off’ komt qua kosten niet slecht uit
de verf, maar kijk eens naar het verschil tussen ‘JFR enabled’ en
‘Log4j on’. Indrukwekkend is dat ‘JFR on’ minder kost dan ‘Java util
logging off’. De reden dat de laatste twee logging frameworks niet
zijn ingetekend is, omdat deze alle andere kolommen compleet
doet wegdrukken.

{ RECORDINGS MAKEN }
Dit kan op 2 manieren via een GUI met JMC en via de commandline
met jcmd (en JMX). Bij het maken van een recording maak je een
keuze voor:
> Een tijdsgebonden periode.
> Record voor een specifieke tijd.
> Schrijft naar een bestand wanneer klaar of opent in JMC GUI.
-XX:StartFlightRecording=delay=20s,duration=60s,

{ < 1 %… HOE DAN? }
Java gebruikt intern al events om de JVM draaiende te kunnen houden, aan de hand van die events bepaalt de JVM bijvoorbeeld:
Welke methode moeten we JIT (Just-in Time) compileren.
De garbage collector (GC) neemt ook beslissingen aan de hand van
deze events.
De JVM heeft al die detailinformatie dus sowieso al. Het enige
wat Java nu met JFR heeft gedaan, is deze op een hele efficiënte
manier beschikbaar maken voor ons. Dit zodat wij precies kunnen
zien wat er nu in de JVM en dus ook in onze applicatie allemaal
gebeurt.
Wat ze nu ook beschikbaar hebben gemaakt, is dat je zelf dit soort
events kan produceren. Dus niet alleen de JVM, maar ook jouw
applicatie kan events produceren. Als je op zo’n low-level niveau
events gaat analyseren, dan kan het gaan om grote hoeveelheden.
Vandaar dat JFR wordt geleverd met een filtering mechanisme. De
uiteindelijk kracht zit ‘m dan ook in het correleren van deze events
(Applicatie, Java Runtime libs, JVM, OS).
{ EVENTS FILTEREN EN CORRELEREN }
Events kunnen gefilterd worden op type/naam en doorlooptijd. Als
je dus niet geïnteresseerd bent in ‘Class loading events’, dan kan
je deze wegfilteren. Zelf vind ik het filteren op de doorlooptijd van
events heel handig. In events met een korte doorlooptijd zijn we
waarschijnlijk niet geïnteresseerd, maar wanneer die langer duurt
dan 200ms juist weer wel.
Wat gebeurde er tijdens dat event in de JVM? Zat de tijd in een
database, was de garbage collector druk bezig of was het OS op
dat moment druk? In de meeste gevallen begin je high-level en ga
je steeds dieper tot je bij je probleem uitkomt.
{ EIGEN JFR EVENTS MAKEN }
Is mogelijk sinds Java 9 en is niet moeilijker dan:

filename=C:\myrec.jfr,settings=profile,name=
MyRecording

> Continu.
> Record totdat de JVM stopt of wordt gestopt.
> Schrijft naar een bestand wanneer verzocht of wanneer ingesteld als de JVM stopt en als ingestelde triggers afgaan, zoals
Exceptions of CPU load. Triggers instellen is nu alleen nog maar
mogelijk via JMC.
-XX:StartFlightRecording=settings=default,
dumponexit=true,

filename=/var/jfr/dumps

> Starten van een recording “jcmd

<pid> <command>”:

jcmd 7060 JFR.start name=MyRec settings=profile
delay=20s duration=2m filename=/var/jfr/
myRecording.jfr

> Wegschrijven van een recording:
jcmd 7060 JFR.dump filename=/var/jfr/dump.jfr

{ CONCLUSIE }
Na het lezen van dit artikel kun je dus gelijk aan de slag met het
analyseren en oplossen van je software die nu in productie
staat zonder daar iets voor te installeren. Niet meer het internet
afstruinen naar profiling tools, want deze wacht al sinds Java
7u40 (2013) in je java/bin folder. Dumps maken in productie
in het heetst van de strijd en op een later tijdstip op je gemak
analyseren met je team. Sinds Java 11 is JFR open source geworden
en zal de JVM een ‘warning’ geven wanneer het argument
XX:+UnlockCommercialFeatures wordt meegegeven. Versies
voor Java 11 moeten nog wel features activeren via:
XX:+UnlockCommercialFeatures -XX:+FlightRecorder

import jdk.jfr.Event;
public class RestCallEvent extends Event {
public String path;
}
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GET SHIT DONE
Practical tips to be more productive as a developer
With the rapid development of technology and
communication methods, our lives became more
chaotic, demanding and hectic than ever before.
There’s always an urgent thing that needs your
attention. Thanks to Whatsapp, Slack and smartphones we are all reachable and online 24/7. So how
to relax, keep focus and don’t be overwhelmed by
this? In this article we’ll share our personal tips and
best practices on how to be more productive as a
developer.
{ SOME FACTS FIRST }
Let’s start with some mind blowing red flags to highlight the current impact on our lives:
> 38% of people in IT experience an information overload [1].
> 17% of the working population is suffering from burnout symptoms [2].
> 29% of young people say they are ‘addicted’ to social media.
> On average we spend three hours and 15 minutes per day on our
smartphone.
> Most people check their phones 58 times a day.
Let’s dive into how we are dealing with this situation.
{ DISCLAIMER }
In this article we’ll kick in some open doors that might be really
obvious for you. You are probably aware of most of the things
we are going to mention, but do you actually follow those rules?
Secondly, these tips work in our day-to-day work, but we know
that this is not a general rule of thumb. Find out what works best
for you and create your own productivity system.
{ THE BIG ‘WHY’ }
In this article, we’ll try to describe our constant search for productivity optimization. We are both obsessed with getting more shit
done in a more effective way. But what exactly is productivity? In
our opinion productivity is about doing less stuff, but better. We
achieve this by automating repetitive tasks, and making a clear
distinction between urgency and importance.
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Artem Makarov is a Software
Developer at Code Nomads. He
is always looking for new ways
for optimizing and automating
routine tasks, both for himself
and for his team.

Ramon Wieleman is the
founder of Code Nomads and
board member of the AmsterdamJUG. He’s always looking
for shortcuts and life hacks
to structurize his work and
personal life.

Some people always answer that they are ‘very busy’ when you
ask them how they are doing. But are they busy with doing the
right things? Another question to ask yourself here: are you active
or productive?
In our quest for productivity we realized that we both spent years
in high school and university, however, nobody ever taught us
how to work! Some food for thought: what’s your definition of a
productive day? Is it getting your inbox to zero or finishing up on
all the JIRA tickets? And is it productive to work 12 hours a day?
{ TIP 1: URGENCY VS IMPORTANCE }
For every issue that you face or every challenge you want to solve,
ask yourself first: is it important? Second, is it urgent? Eisenhower’s
matrix (see Image 1), shows how you can deal with this by assigning task to one of the proposed quarters:
> Important and urgent: drop everything and do it right away.
This is usually a problem that needs to be dealt with immediately, like a production issue.
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> Important, but not urgent: plan time in your agenda to work
on this task. Since this is not urgent, you can take your time to
think about the issue. These are usually things concerning the
long-term success of your project, for example: finding a replacement for a developer that will leave your team in 3 months.
> Not important, but urgent: delegate it to someone else in the
organization for whom this issue might be more important or
more relevant to their job responsibilities.
> Not important and not urgent: simply eliminate this from
your agenda, task list or calendar and focus on the important
things.
{ TIP 2: THE 2-MINUTE RULE }
This tip is just as simple as it sounds: if you can perform the task
within 2 minutes, you have to do it right away. If the task will take
more than 2 minutes, plan it. You either can create some time for it
in your agenda or put it on your task list.
{ TIP 3: TAKE CONTROL AND CREATE ORDER }
How to prioritize all the tasks, responsibilities and jobs that need
your attention? How to create order in the constant chaos of demands and notifications? Write down all the important tasks from
Tip 1 in an overview and create a solid agenda for yourself.
Follow the principle of having your agenda first. Your calendar is
always leading in everything that you do. The following diagram
shows the order of our priorities.

In your calendar you allocate time to focus on the important,
non-urgent tasks, like peer review, and technical research. If your
agenda is clear, you can have a look at your task list (see Tip 6).
Once you complete all the tasks from your task list, you can move
onto reading your email (see Tip 7).
{ TIP 4: GO DIGITAL }
We really recommend getting rid of your nice leather agenda and
paper notepad and switch to a digital version. Now you can never
forget your agenda and task list at home, you are always in sync
on all your devices and you are able to share it easily with other
people to collaborate.
{ TIP 5: SETTING UP YOUR AGENDA }
As mentioned in Tip 3, your agenda is always leading! But this doesn’t mean that you have no flexibility at all. Here are some good
practices for dealing with your agenda:
> Schedule a fixed day and time for learning new things, for example one hour on Friday morning.

Image 1.
> A meeting is more than ‘just a meeting’. If people invite you to
‘have a coffee’ or ‘do a brainstorm’, ask in advance what the
agenda is and what they want to meet about. If there’s no agenda
for the meeting, it’s usually a waste of precious time.
> If you have a meeting with your team or a new client, your
agenda needs to reflect that. Again, a meeting is not just only the
meeting itself.
• Book some time in your agenda the day before to prepare
for the meeting, by reading up on the topic.
• Need to travel to the meeting? Book the travel time in your
agenda as well.
• A meeting is useless without a good follow up. So book 30
minutes after the meeting for processing notes, following up
on your actions and writing down the required actions. Write
down the tasks in your task list or book time in your agenda to
work out the action points right away.
> Obvious but relevant, fill in the location of your meeting and send
calendar invites to the attendants, along with the agenda for the
meeting. In this way everybody has the right information. It’s
good practice to fill in your calendar for the next week on the
Friday before. You can use your task list and follow ups for your
previous meetings as input for the next week.
> Book time in your agenda to work on your task list.

{ PRO TIP }
Book two times 30 minutes in your agenda to answer
email. For example Ramon only syncs with his mailbox
twice a day at 09:30 and 16:00. It sounds counter-productive, but think about it: if something is really urgent,
will people send you an email? There are even good apps
that can temporarily pause your inbox and deliver your
emails at the set time, like Boomerang or Adios.
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{ TIP 6: CREATE A TASK LIST }
A good task list is your second brain - it remembers everything for
you and it gives you time to clear your own mind. Here are some
good practices for a proper task list:
> A good task list should give you an overview of the urgent and
less urgent tasks. Here you can order your tasks with different
labels, like ‘work’, ‘personal’, ‘this week’, ‘R&D’, etc.
> A good task list should be quickly accessible. Create a keyboard
shortcut to add tasks to your task list.
> A well-defined task is descriptive and defines a clear (and small)
action. For example: ‘renovate home’ is not really descriptive
and is just too big. So break this task into: ‘ask my friend Peter for
the contact details of his plumber’ or ‘create a budget forecast
for home renovation’.
> Create a ‘pending’ label, so that you have an overview of all tasks
that you are waiting on somebody else’s input or response.
> Add a deadline to your task. If the deadline is approaching and
the task becomes more urgent, move the task to your agenda.
> Some really good task list apps that we can recommend are
Things, Omnifocus and ToDoist.
{ TIP 7: EMAIL RULES }
Here are two ways of getting hold of your email inbox:
Image 2.
> We are analyzing all our incoming email in the same way, by filtering on relevance, importance and urgency. To take you along
our way of working, we created the diagram flow as shown in
Image 2.
> Filtering and sorting your email. With so many emails
arriving at your mailboxes it is very hard to keep track of all the
communication. Fortunately modern email clients and even
email providers offer a nice way to deal with this: email sorting.
With easy rules and triggers you can automatically move your
emails to folders, mark them as read or just right away delete
unwanted communication. Our top tips:
• Move automated emails, such as task tracker or CI/CD
updates into separate folders skipping the inbox.
• Create a rule moving all emails where you are in CC to
a separate folder. Leave the inbox only for personal
communication that is meant for you.
{ TIP 8: CELEBRATE VICTORIES }
When going about your daily stuff, it’s easy to get stuck in the
routine and downplay your achievements. It’s important to have a
lunch, dinner or team activity with your colleagues, to celebrate a
successful release, someone’s birthday or maybe even farewell.
These days not everyone has the opportunity to go to the office.
However, you can still have remote drinks or online games once
in a while. You can also set up informal chit-chat meetings or an always-available online room to freely hang out ‘coffee-machine style’.
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{ TIP 9: POMODORO TECHNIQUE }
Pomodoro is a time management method that works by timeboxing your work into short repeated intervals. These intervals
usually last around 25 minutes, where you commit to being
focused for the given period and have breaks in between.
For timekeeping you can use a cheap kitchen timer or an app.
There are also advanced pomodoro techniques which propose
longer intervals based on some scientific backing, see
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_rest–activity_cycle.
Experiment to find what works for you!
{ TIP 10: BREAK IT DOWN }
Ever felt like you don’t know where to begin a task? Try to break it
down into smaller, more tangible bits. This way you can avoid uncertainty and anxiety, your goals will become more clear and you
will be able to assess your progress more precisely. In addition,
smaller tasks means smaller context, so you are more resilient to
interruptions. Never procrastinate again!
{ TIP 11: DISTRACTION FROM YOUR PHONE }
Notifications on your devices are real focus killers. Apps are
designed by marketing psychologists to constantly draw your
attention with clickbaity popups, like-buttons and unread message
indicators. Here are our best practices to keep yourself focused
and not be distracted all the time:
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> Turn off all your notifications on your devices. This will literally
change your life for the good. It’s really simple to do this in your
phone settings by browsing to ‘Notifications’. For each app you
can disable the notifications and number of unread messages.
Our Whatsapp is configured so that you can only see new messages once you open the app. If you have a smartwatch, disable all
the notifications there as well.
> Turn the ‘Do not disturb mode’ on if you really want to focus on
an important piece of code.
> Set screen time limit on your device. You can do this per app,
app category or screen time in general. You can still overrule the
screen limit, but it should make you aware that you spent too
much time on your phone today.
> Maybe you think: ‘I’m not one of those phone addicts like
described in this article’. If you feel this way, check out your
own screen time statistics by searching for ‘Screen time’ in your
settings and prepare to be flabbergasted.
> Remove the social media apps from your phone. Ramon did
this two years ago. It felt like a huge step and that he would
lose touch with his friends and family. However, he then hasn’t
missed those apps for a single second! Try to remove Twitter,
Instagram and Facebook from your phone for a week and find
out for yourself that suddenly you have more free time to go to
the gym or play with your children.
{ TIP 12: SET TEAM RULES }
Set up team rules at work. Some examples:
> Keep a few meeting-free days, so you can stay focused for the
entire day.
> While working at the office, make an agreement that headphones
on mean ‘do not disturb’.
> Choose a single communication channel for your team. Slack is a
good app to go with.
{ TIP 13: MORE SCREENS - MORE PRODUCTIVE }
Working with a second screen might boost your productivity,
however it depends on how you set it up. It will definitely help you
if you use your second screen to look at some documentation
alongside your code. However, if you use it to watch Netflix in the
background, work is not going to finish itself faster. There is even
some scientific research regarding the productivity benefits of
having a second screen, but most of it is done by screen manufacturers, so it just might be a conspiracy to sell us more screens :-).
{ TIP 14: WORKING FROM HOME DISCIPLINE }
> Take breaks: go get a drink or just spend a few minutes looking
out of the window will help you to refresh your mind.
> Let your family know when you’re busy. Your home is already a
minefield of distractions, so it’s important that your family knows
you are occupied. No one wants their important video call to be
interrupted by a family member walking into the room.

> Separate your workplace from your sleeping or living area. We all
have different living conditions, but try to dedicate a work space
in your house. Remember: you’re always going to be ‘at work’ if
you get used to leading a nomadic lifestyle of moving between
your kitchen table and bed.
> Good equipment: if you manage to make up a dedicated working
spot, make sure to buy good equipment. Our four top items:
  • You’re most likely sitting a lot, so get a good chair. Your back
will thank you.
 • A proper desk should be adjustable in height. Even better if it
has a standing option.
 • Laptop gives you mobility, but a good monitor gives you
proper viewing position and ergonomics. Maybe even get two
screens (see Tip 13).
 • Get an ergonomic keyboard and mouse. They will give you
a more natural hand position which will reduce joint strain
and muscle fatigue. There are plenty of options out there in all
price ranges.
{ TIP 15: STAY HEALTHY }
> Healthy body = healthy mind. Being in good shape is the best
way to stay focused. Take a walk or even get a gym membership.
> Drinking water keeps you hydrated and focused. Coffee is a
really nice energy booster, but also a long-term downer.
> A good night’s sleep is the best bug fixer in the world.
> No devices in the bedroom: leave all devices downstairs when
you go to bed. Instead, read a book or have a conversation with
your partner. You will not be distracted by notifications during
the night.
> For the people who say: ‘I use my smartphone as an alarm
clock’, buy an alarm clock. It’s only 20 euros and we can guarantee it will be the best money you’ve ever spent.
> Never check email before bed: focus on going to sleep, all those
work problems can be dealt with the next day.
> Meditation and mindfulness: try this out if you feel stressed or
your mind is wandering off all the time. Attend (online) yoga
classes or get a mindfulness app, like Headspace.
{ CONCLUSION }
Our quest for improvement will keep continuing and we are
more than open to hear about your lifehacks. Feel free to reach
out to us and share your tips with us on Twitter: @r_wieleman and
@artemy_m. <

{ REFERENCES }
1 https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/news/neapersbericht-2018-informatieovervloed/
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/16/
werkgerelateerde-psychische-vermoeidheidwerknemers-2019
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KOTLIN
MULTIPLATFORM
Kotlin is een krachtige, moderne taal die de laatste
jaren veel aan populariteit wint. In Kotlin geprogrammeerde software draait zonder problemen op
een JVM, maar vertaalt ook makkelijk naar JavaScript en native code (bijvoorbeeld iOS, macOS of
Linux). Kotlin is dus geschikt voor het bouwen van
zowel front-end, als back-end, als mobiele applicaties.
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O

verstappen op Kotlin is erg eenvoudig, omdat het volledige
interoperabiliteit heeft met Java. De syntax is bovendien
herkenbaar, want het is gebaseerd op populaire talen als Java, C#
en TypeScript. Kotlin kent een uitgebreid ecosysteem en heeft geweldige ondersteuning in IntelliJ. In dit artikel laat ik zien hoe je een
multi-platformproject in Kotlin maakt en hoe elegant Kotlincode
eruit ziet.
{ GESCHIEDENIS }
Miljarden regels bestaande code moeten blijven werken als er
nieuwe features in een programmeertaal worden gelanceerd.
Langer bestaande programmeertalen ontwikkelen zich daardoor
vaak langzaam, omdat zij een grote nalatenschap (legacy) in de
wereld hebben.
Dit maakt het programmeren in bestaande talen (bijvoorbeeld
Java) in een aantal opzichten steeds minder aantrekkelijk. Dit geldt
niet voor Kotlin. Kotlin is een vrij jonge taal die enorm aan populariteit wint. Veel wat in Java nog niet kan en misschien ook nooit
gaat komen, kan wel in Kotlin. Voorbeelden zijn ‘pattern matching’
en ‘coroutines’. Kotlin is een soort ‘Java on steroids’, maar wel
simpel, beknopt en elegant, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Scala
(naar mijn mening).
Hoe is deze taal ontstaan? Kotlin is open source en wordt gemaakt
door JetBrains, de ontwikkelaar van onder andere IntelliJ. IntelliJ 1.0
stamt uit 2001 en is zelf in Java gebouwd. De ontwikkelaars liepen
rond 2010 echter tegen de grenzen van Java aan. Ze waren bovendien stiekem best een beetje jaloers op C#.
Het was echter geen optie om de bestaande codebase in Java
weg te gooien. Een nieuwe taal moest dus volledig integreren met

Afbeelding 1.

de bestaande code. Hiervoor was nog geen goede oplossing, dus
werd besloten om zelf een nieuwe taal te ontwikkelen. Ze wilden
een taal met een compacte syntax, statisch getypeerd, makkelijk
om te leren en waarin ontwikkelaars productief zijn en vooral
plezier hebben. Voilà: Kotlin werd geboren in 2016. Op het moment
van schrijven is versie 1.5 de meest recente.
{ TARGET? }
Als je over Kotlin leest, kom je al snel de term ‘target’ tegen.
Daarmee wordt bedoeld: in welke doelomgeving ga je de software
uitvoeren? Als Javaan ben je niet gewend om daarin een keuze te
moeten maken. Zoals je weet worden in Java geschreven sources
naar classes vertaald en die draaien op een JVM.
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Afbeelding 2.

Java wordt tegenwoordig
vooral nog gebruikt voor
de back-end. Voor de
front-end worden vaak
JavaScript-frameworks
zoals Angular en React
gebruikt. Daardoor moet
je als full-stackontwikkelaar meerdere talen,
frameworks en paradigma’s leren. Wel leuk,
maar voor de kwaliteit en
productiviteit niet altijd
optimaal.

plugins {
id ‘org.jetbrains.kotlin.jvm’ version ‘1.4.30’
}
dependencies {
implementation “org.jetbrains.kotlin:kotlinstdlib”
}

Afbeelding 3.

{ JAVASCRIPT }
Voor Kotlin/JS is dit vergelijkbaar, behalve dat de JVM runtime
library nu natuurlijk niet nodig is en de plugin nu ‘js’ heet. Daarnaast moet je de Kotlin/JS target declareren en initialiseren:

In Kotlin geschreven software kent als targets, naast de JVM, ook
JavaScript (browser of Node.js), Mobile (Android of iOS) en Native.
Bij het aanmaken van een nieuw project in IntelliJ zie je deze keuzes ook terug (zie afbeelding 1).

plugins {

Een Kotlinproject kun je in principe laten managen door zowel
Maven als Gradle, maar alleen voor de JVM-target kun je Maven
kiezen. Voor alle andere targets heb je Gradle nodig. Bovendien is
de ondersteuning voor Kotlin in Gradle beter. Ik ga in dit artikel dan
ook uit van Gradle. Om je een idee te geven hoe dit werkt, volgen
nu twee voorbeelden.

}

id ‘org.jetbrains.kotlin.js’ version ‘1.4.30’
}
kotlin {
js { browser { binaries.executable() } }

Om je een idee te geven van de sources en de target files, volgt
een simpel voorbeeld. Als je een Hello World app maakt, krijg je de
sources uit afbeelding 3.
simple.kt

{ JVM }
Bij Kotlin/JVM vertaalt de Kotlin compiler je sources naar classes
(zoals je gewend bent in Java). De Kotlin runtime library (een jar
van slechts 1.3 MB) is nodig op de runtime-omgeving en kan worden meegecompileerd in je jar (zie afbeelding 2).

import kotlinx.browser.document
fun main() {
console.log(“Hello, world!”)
document.getElementById(“header”)?.innerHTML

Zo’n project kent maar weinig extra configuratie. Je hoeft alleen de
kotlin.jvm-plugin als plugin en de Kotlin library als dependency op
te nemen:
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+= “Check the console...”
}
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index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8”>
<title>Hello</title>
<script src=”helloworld.js” defer></
script>
</head>

Afbeelding 4.

<body>
<h1 id=”header”></h1>
</body>

Na het uitvoeren van het commando gradle assemble genereert
Gradle met behulp van webpack de distribution (afbeelding 4).

</html>

Alle code uit de main-functie wordt met behulp van de kotlin.
js-plugin omgezet in helloworld.js, die in index.html wordt
uitgevoerd. Het enige beetje pure html dat je in je project vindt is
index.html. De rest van je front-end schrijf je in Kotlin. Daarover
later meer. Het grote voordeel is dat deze code wordt gecompileerd. Als daar fouten in zitten merk je dat al in een vroeg stadium.
N.B.: wist je dat types in Kotlin standaard non-null zijn? Dat
betekent dat de waarde van een variabele van dat type niet
null mag zijn. Hierdoor kun je altijd veilig de waarde opvragen
via een referentie, zodat je nooit een NullPointerException
krijgt. In bovenstaand voorbeeld in simple.kt is het type van
getElementById echter wél nullable, omdat de header mogelijk
niet in de html-template gedefinieerd is. Daarom moet je de safe
call operator ?. gebruiken om de waarde te krijgen. Op deze
manier wordt het statement alleen uitgevoerd als de reference
niet null is.

Afbeelding 5.

Zoals je ziet in afbeelding 4 is het een echte Single Page Application
(SPA) geworden: er is één html-pagina en het gedrag wordt volledig client side (in de browser) gestuurd met behulp van JavaScript.
Voer je nu gradle run --continuous uit, dan wordt er een
webserver opgetuigd die de webapp toont in de browser. Bij aanpassingen vindt automatisch een reload plaats (Afbeelding 5).
{ MULTIPLATFORM }
Bovenstaande applicaties kenden één target. Als we software
schrijven voor een combinatie van targets, met een deel gezamenlijke code, dan kiezen we voor een multiplatformproject. Hierbij
kun je denken aan één applicatie die voor zowel Android als iOS
gebouwd wordt. Een ander voorbeeld is een full-stack webapplicatie, met Kotlin/JS voor de front-end en Kotlin/JVM voor de
back-end. Ik ga nu even uit van dit laatste voorbeeld.
Naast de platformspecifieke code bevat een multiplatformproject
een gedeelde library voor
alle onderdelen. In die
gedeelde library schrijf je
eenmalig de code voor je
domein, de businesslogica,
code voor http, serialisatie,
etc. Als delen van deze
code een specifieke implementatie hebben voor
een platform, declareer je
die functie in common als
expect, waardoor je hem
in alle targets een actual
implementatie moet geven.
Dit wordt ‘at compile time’
gecheckt (zie afbeelding 6).
De specifieke configuratie
van een multiplatformproject ziet er heel herkenbaar uit:
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Afbeelding 6.

plugins {
id ‘org.jetbrains.kotlin.multiplatform’
version ‘1.4.30’
}

ecosysteem en door de gemeenschap gemaakte componenten.
De vraag is nu wel: hoe bouwen we een webpagina in Kotlin/JS
met React? Het antwoord: met Kotlin DSL’s. Daarover vertel ik je
graag meer in een volgende editie van het Java Magazine!

kotlin {
js { ... }
jvm { ... }
sourceSets {
commonMain { ... }
jvmMain { ... }
jsMain { ... }
...
}
}

Als plugin gebruiken we nu de multiplatformplugin. We definiëren
de targets en omdat we meerdere source sets hebben die niet op
de default locatie staan, declareren we die ook. Een Gradle source
set definieert welke sources en resources er zijn, het classpath
inclusief dependencies en de output-locatie.
{ FRONT-END CODE STRUCTUREREN }
Bovenstaand Kotlin/JS-voorbeeld is nogal simpel. In de main
wordt de DOM bevraagd en beïnvloed. Als je een complexe frontend gaat bouwen, werkt dit natuurlijk al snel niet lekker meer voor
onderhoud en de leesbaarheid.
Voor het bouwen en structureren van SPA’s hebben we al een
aantal jaren verschillende JS-frameworks en libraries, zoals
jQuery, Vue en Angular. Kotlin/JS is vriendjes geworden met React.
Hiermee kunnen we goed gestructureerde webapplicaties bouwen, gebruikmakend van herbruikbare componenten, een groot
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{ HET GROTE VOORDEEL }
In dit artikel heb je gezien hoe krachtig en elegant Kotlin is en welke platforms je ermee kunt targetten. Het grootste voordeel van
Kotlin Multiplatform is dat je code maar één keer hoeft te schrijven
(in Kotlin) en je deze vervolgens op meerdere platformen kan gebruiken en daarin een specifieke implementatie kunt geven. Vooral
wanneer je software maakt die veel logica deelt tussen platformen
kan dit tijd en moeite besparen. Met Kotlin kun je alles waar je
normaal meerdere talen, frameworks en tooling voor nodig hebt.
One language to rule them all! <

{ REFERENTIES }
1 Kotlin in Action - Dmitry Jemerov and Svetlana Isakova ISBN 9781617293290
2 Kotlin Hands-On:
https://play.kotlinlang.org/hands-on/
> Introduction to Kotlin Multiplatform
> Building a Full Stack Web App with Kotlin Multiplatform
> Building Web Applications with React and Kotlin/JS
3 Kotlinlang.org
> Multiplatform programming:
https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html
> Kotlin Multiplatform:
https://kotlinlang.org/docs/mpp-intro.html
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BETERE TESTCODE MET
HET TESTER PATTERN
Wie automatische testen schrijft, weet dat er ook
een nadeel aan zit: ze moeten onderhouden worden.
Waar testen eigenlijk bedoeld waren om veilig een
refactoring te kunnen doen, zitten ze in de praktijk
vaak meer in de weg dan dat ze er bij helpen.
Kan dit ook anders? Jazeker!

T

er illustratie (zie Afbeelding 1) gebruiken we een voorbeeld
van hoe een test in een gemiddelde enterprise applicatie er
uit zou kunnen zien. De code is bewust klein afgedrukt, omdat
het niet nodig is om alles te lezen. Het betreft in dit geval een class
die de waarde van een aandelenportfolio met meerdere valuta
berekent.

Afbeelding 1.
Vaak zijn er een stuk of twee, drie van dit soort testen per class. Als
je de pech hebt dat iemand in je team volledige testdekking wil,
dan zijn het er nog veel meer. Ik wens je sterkte met het reviewen
en onderhouden van deze testen!
Voordat ik laat zien hoe je de testen beter kan structureren,
bespreek ik eerst drie valkuilen die ik zie in deze en veel andere

Dirk Koning is softwareontwikkelaar bij NS en werkt
aan het systeem waarmee de
materieelplanning gemaakt
wordt.
automatische testen. De eerste ligt voor de hand als je ziet dat er
nog een paar van dit soort methods zijn: duplicatie.
{ VALKUIL 1: DUPLICATIE }
Tijdens het schrijven van de testen is het misschien verleidelijk om
een bestaande test te kopiëren en de code een beetje aan te passen voor het nieuwe scenario, maar met het onderhouden van de
testen werkt dit vrij contraproductief. Voor de lezer van de code is
het niet prettig is als er veel duplicatie in zit, want:
> Het zijn meer regels code om te lezen, dus het kost doorgaans
meer tijd.
> Het is saai om steeds vergelijkbare stukken te lezen. De concentratie zal daarbij afnemen en subtiele verschillen kunnen daarbij
over het hoofd worden gezien.
> Het is lastiger om verschillen tussen de testen te ontdekken.
> Van elk verschil tussen de testen is het lastiger om erachter te
komen of dit verschil bewust is gemaakt, of dat het ontstaan is
vanwege een aanpassing, waarbij de ene test wel is bijgewerkt,
maar de andere is vergeten.
> Doordat er zoveel regels code zijn, wordt het lastiger om het overzicht te hebben van wat er allemaal al getest is en wat nog niet.
> De naamgeving is doorgaans niet optimaal (bijvoorbeeld een test
met de variabelen ‘company1’ en ‘company3’).
Duplicatie kan dus beter vermeden worden. Een risico daarbij is
overigens wel dat de code complexer kan worden als duplicatie
echt tot een minimum gebracht wordt. De testen moeten niet
complexer worden dan de onderliggende code. Dus enige terughoudendheid is op zijn plaats. Toch is er vaak nog wel ruimte om
duplicatie te verminderen. Bovendien kan het introduceren van
een herbruikbare method de leesbaarheid juist ook vergroten. De
code in de test method zelf zit dan op een wat hoger abstractieniveau dan de helper methods.
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{ VALKUIL 2: KENNIS VAN DE IMPLEMENTATIE }
Kijk bijvoorbeeld naar de volgende regels in de test:
ExchangeRate usdToUsd = mock(ExchangeRate.class);
when(usdToUsd.getFactor())
.thenReturn(DefaultNumberValue.of(BigDecimal.ONE));
when(exchangeRateProvider.getExchangeRate(
Monetary.getCurrency(“USD”),
Monetary.getCurrency(“USD”)))
.thenReturn(usdToUsd);

Dit heeft helemaal niets meer met het testscenario te maken, maar
is puur een implementatiedetail. Blijkbaar heeft de huidige implementatie ook een USD naar USD conversie nodig. Vermoedelijk zal
dit in vrijwel elke test terugkomen.
Een ander implementatiedetail is dat hieruit blijkt dat Exchange
RateProvider.getExchangeRate wordt aangeroepen. Ook
dit is niet specifiek voor het testscenario, want een andere
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implementatie zou net zo goed de CurrencyConversion class
kunnen gebruiken. Bij een refactoring kan de testcode dus
behoorlijk in de weg zitten.
Deze valkuil kom je overigens extra vaak tegen als er vastgehouden
wordt aan de gedachte dat iedere testclass exact één implementatieclass moet testen. Alle dependencies naar andere classes moeten
dan worden gemockt. Die aanpak zorgt er misschien voor dat er
makkelijk een hoge line coverage gehaald kan worden, maar de
toegevoegde waarde van deze testen is veel lager. De testen worden
dan namelijk erg low-level en ontstaan eigenlijk vanuit de productiecode. Je zou ze ook ‘synthetische testen’ kunnen noemen.
Synthetische testen vormen juist een belemmering bij het refactoren, in plaats van dat ze daarbij helpen. Wanneer er iets in de
implementatie wijzigt, is de kans groot dat ook de testen aangepast moeten worden: er wordt een andere method aangeroepen,
of een deel van de logica wordt verplaatst. Het gevolg is dat de
ontwikkelaar gewend raakt om na het aanpassen van de implementatie ook de testcode aan te passen. Het is dan echter veel
lastiger in te schatten of de betreffende wijziging ook invloed heeft
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op andere classes. Bij een grotere refactoring hebben de testen eigenlijk geen nut meer, en zullen ze makkelijk weggegooid worden.
Gevolg: de testen borgen niet de intentie van de originele auteur.
Als je waardevolle testen wil schrijven, doe je er dus goed aan om
de samenhang tussen testcode en productiecode te verminderen,
zodat het eenvoudiger wordt om de code te verbeteren.
{ VALKUIL 3: MEERDERE ABSTRACTIENIVEAUS }
Het grootste probleem van lange methoden is dat er meestal
verschillende abstractieniveaus door elkaar lopen. Voor
productiecode letten we hier meestal wel (een beetje) op,
maar voor testcode geldt het net zo. Een test kan op hoofdlijnen
zeggen: ‘Gegeven’ een aandelenportefeuille met twee aandelen
van verschillende valuta; ‘als’ de totale waarde berekend wordt
‘dan’ verwacht ik dat de valuta op de juiste manier omgezet en
opgeteld is. Een statement als: `StockExchange nasdaq =
new StockExchange(“NASDAQ”);` is van een heel ander
abstractieniveau dat nauwelijks te mappen is op het testscenario
op het hoogste abstractieniveau. Door alle details (en irrelevante
parameters!) wordt de code lastig te begrijpen.
Comments zouden hierbij wellicht kunnen helpen, maar die
hebben andere nadelen en zijn meestal een indicatie dat er
gerefactord moet worden. Laten we eens kijken hoe de code er
dan uit zou kunnen zien.
{ REFACTOREN (BOTTOM-UP) }
Ik laat eerst een manier zien die jullie al kennen; daarna beschrijf
ik een nieuw Design Pattern dat de genoemde valkuilen nog beter
oplost.

De meest voor de hand liggende manier om duplicatie te verminderen en ruis weg te filteren, is het introduceren van methods. De
test zou er dan als listing 1 uit kunnen zien.
Op deze manier is de test al een stuk leesbaarder dan het
origineel. Toch bevat het nog steeds wat ruis: de variabelen die
aangemaakt en doorgegeven worden, leiden af van waar het
scenario werkelijk over gaat. In dit geval kan dat opgelost worden
door de variabelen te promoten naar velden. Mijn ervaring leert
dat dit echter ook niet altijd ideaal is, omdat:
> Naarmate het aantal testen groeit, ontstaat er vaak een wildgroei
aan velden die bovendien niet altijd een goede naam krijgen.
> De state van het veld is niet altijd duidelijk: is het al geïnitialiseerd? Kan het een waarde hebben van een vorige test?
> De plek waar het veld wordt geïnitialiseerd, is soms direct bij de
declaratie, soms in een setup methode en soms in de betreffende test of een helper method. Het is lastig om dit consistent te
houden.
> Er moet vaak heel wat gescrolled worden om te zien waar het
veld gedeclareerd, geïnitialiseerd en uitgelezen wordt.
Een ander nadeel van deze aanpak is dat naarmate het aantal
testen groeit, er vaak ook verschillende overloads van die helper
methods gemaakt moeten worden. Initieel was er wellicht al een
method createPortfolio(50, “USD 10.00”), maar dat
werkt weer niet wanneer je meerdere een portfolio met verschillende aandelen wil maken. Daarnaast ontstaan er ook makkelijk
inconsistenties tussen testen, omdat de ene test bijvoorbeeld een
helper method calculateValue(“USD”) aanroept, terwijl een
andere direct de inline variant gebruikt.
Al met al signalen dat ook deze aanpak niet altijd ideaal is.

L1
@Test
void multipleCurrencies() {
Portfolio.Builder portfolio = Portfolio.builder();
SharePriceProvider sharePriceProvider = mock(SharePriceProvider.class);
addPortfolioLine(portfolio, sharePriceProvider, 2, “USD 2.50”);
addPortfolioLine(portfolio, sharePriceProvider, 10, “EUR 100”);
ExchangeRateProvider exchangeRateProvider = mock(ExchangeRateProvider.class);
addExchangeRate(exchangeRateProvider, “EUR”, “USD 1.20”);
addExchangeRate(exchangeRateProvider, “USD”, “USD 1”);
PortfolioValueCalculator calculator = new PortfolioValueCalculator(sharePriceProvider,
exchangeRateProvider);
MonetaryAmount portfolioValue = calculator.calculateValue(portfolio.build(), Monetary.
getCurrency(“USD”));
assertThat(portfolioValue).isEqualTo(parseMoney(“USD 1205”));
}
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{ TESTER PATTERN }
Een andere aanpak is het gebruik van het Tester Pattern. In plaats
van het extracten van methods vanuit de low-level code (bottomup), begin je hier met het nadenken over wat de test zou moeten
doen en werk je zo richting de implementatie (top-down).
@Test
void multipleCurrencies() {
tester().withPortfolioLine(2, “USD 2.50”)
.withPortfolioLine(10, “EUR 100”)

test aangeroepen wordt (in het voorbeeld gebeurt dat in
‘calculateValue’). Het resultaat dat daarbij teruggegeven
wordt, wordt verpakt in een simpele class die ‘Asserter’ heet,
zodat je meteen door kunt chainen om de assertions te doen.
Door het Tester Pattern toe te passen, krijg je automatisch een
scheiding tussen het functionele scenario en de technische aanroep. De test wordt dus minder afhankelijk van de implementatie
en dat betekent dat je vrij eenvoudig kunt refactoren, zonder dat
je de testen hoeft bij te werken (met alle risico’s van dien).

.withExchangeRate(“EUR”, “USD 1.20”)
.withTargetCurrency(“USD”)
.calculateValue()
.shouldBe(“USD 1205”);
}

Het Tester Pattern lijkt veel op het Builder Pattern. De methods die
met ‘with’ beginnen, zetten meestal een veld en geven daarna
weer ‘this’ terug, een ‘Tester’ object. In dit voorbeeld doet
het wat meer, omdat het ook het stubbing gedrag moet zetten. Dit
is slechts een implementatiedetail dat op deze manier netjes van
het testscenario gescheiden is.
Daar waar het Builder Pattern een ‘build’ method heeft,
heeft het Tester Pattern een method waar het system under

04 > 2021

40-43 AUTOMATISCHE TESTEN.indd 43

Een test van tientallen regels code is vaak te herschrijven naar een
overzichtelijk statement van ongeveer vijf regels. Bovendien helpt
de IDE je om (zonder copy-paste) makkelijk een vergelijkbaar
scenario in een nieuwe test op te schrijven. Dit zijn allemaal ingrediënten waardoor je gemotiveerd wordt om meer goede testen
toe te voegen.
Het Tester Pattern blijkt breed inzetbaar te zijn: zowel voor unit
testen als voor integratietesten; zowel voor test-driven development als voor het herschrijven van complexe (test)code.
Als je hier zelf mee aan de slag wil, kijk dan eens op testerpattern.nl,
waar het Design Pattern nog wat verder uitgewerkt staat. Veel
plezier met het schrijven van onderhoudbare testen! <
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COLUMN
Meer met Maven
Jaca X + 1
Velen zullen Java 17 zien als dé nieuwe rege classes overgeslagen. Hiervoor wordt
lease om naar over te stappen. De vooreen lijst bijgehouden van alle classes die
naamste reden is dat deze versie gelabeld
direct of indirect in je sourcecode gebruikt
is als ‘Long Term Support’. Dit zegt absoworden. En daarvoor moeten ook de geluut niets over de kwaliteit van de tussencompileerde classes ontleed worden.
liggende versies (9, 10 en 12 t/m 16). Het
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ASM.
zegt vooral, dat op deze tussenreeks niet
En om vergelijkbare redenen is de mavendoorontwikkeld wordt. Kritische wijzigindependency-plugin afhankelijk van ASM.
gen en security patches worden alleen
Een andere techniek die afhankelijk is van
gebackport naar LTS-versies. Als je ervoor
ASM is ’Annotation Parsing’. Maven maakt
kiest om te ontwikkelen met een niet-LTSin principe geen gebruik van Runtime
versie, dan dwing je jezelf eigenlijk om elk
Class Scanning, omdat dit in verhouding
In elke editie zal Robert Scholte
half jaar Java te upgraden of accepteer je
best tijdrovend is. In plaats daarvan wordt
inzichten geven over Apache Maven en
de eventuele gevolgen om vast te houden
tijdens het bouwen een specifieke ‘deshieraan gerelateerde vraagstukken.
aan deze versie.
criptor’ aangemaakt. Zo ook voor Maven
Voor Maven is het dus van belang om dit
plugins. Daarvoor beschikken we over
ritme van zes maanden te kunnen volgen.
de Maven Plugin Plugin (is het niet fantasNa vier jaar, sinds de introductie van Java 9, blijkt dit te lukken. Matisch?!), een plugin die helpt bij het schrijven van maven plugins.
ven zelf heeft bijna geen last gehad van de verschillende versies.
Deze plugin heeft een goal genaamd ‘descriptor’, die verantwoorEn hetzelfde geldt voor de meeste plugins. Eigenlijk is er maar één
delijk is voor het aanmaken van de META-INF/maven/plugin.
groep van plugins die elk half jaar structureel last heeft van de upxml op basis van annotaties en Javadoc.
grade, en dat zijn degene die classes moeten kunnen lezen.
Dit zijn de plugins die elk half jaar gereleased zouden moeten
Om dit beter te begrijpen even een kort lesje over de inhoud
worden, meestal met slechts een update van ASM. Gelukkig is
van een class file: open een willekeurige (gecompileerde) Java
dit niet altijd nodig. Het is met Maven mogelijk om in de pom
class in een hex-editor, en de eerste acht bytes zien er ongeveer
dependencies toe te voegen aan plugins en via die weg is het
als volgt uit: ca fe ba be 00 00 00 3d. Hierbij zijn de eerste vier
ook mogelijk om ASM te upgraden.
bytes altijd CAFEBABE. De volgende vier bytes zijn gereserveerd
Je zou wellicht verwachten dat ook de Maven Compiler Plugin
voor de versie (de eerst twee bytes voor de minor, de volgende
steeds bijgewerkt moet worden, maar dat is dus niet zo. In principe
twee bytes voor de major). Hiermee bepaalt de Java Runtime of
hoeft deze plugin nooit classes te parsen. Alleen als je project een
de class te nieuw is om gebruikt te worden. In dat geval krijg je
module descriptor bevat, dan moeten alle jars uitgelezen worden
een ‘bad class file’ melding.
om te bepalen of dependencies op de classpath of modulepath
Er zijn een aantal plugins die classes moeten kunnen lezen. Een
moeten staan. Gelukkig heeft de JDK hiervoor een ModuleReader.
voorbeeld hiervan is de ‘minimize optie’ van de maven-shaMijn uiteindelijke wens is, en trouwens ook die van Java Lande-plugin. By default maakt de plugin een fat jar, waarbij de classes
guage Architect Brian Goetz, dat Java uitgebreid wordt met een
van je Java-project samen met alle uitgepakte dependencies in één
eigen ClassReader, zodat we niet steeds afhankelijk zijn van een
jar worden gestopt. Met de minimize optie worden alle overbodiupgrade van ASM.
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{ partnercontent }

Sultans of Java wordt J-Next
Toen ik in januari aan boord stapte
bij Sultans of Java, besefte ik mij
dat deze naam niet goed aansloot
bij de koers die ik voor ogen had.
Daarom zijn we -met het hele
team- gaan brainstormen over
een nieuwe naam en propositie van
ons bedrijf.”
Uiteindelijk viel onze keuze op de naam J-Next. De J
staat voor Java of javascript – de programmeertaal die
wat ons betreft een belangrijke basis blijft- waarbij we
onze blik willen verbreden. Daarom ook de toevoeging
Next. In de toekomst wordt full-stack development,
Devops, maar ook nieuwe programmeertalen steeds
belangrijker. Bij J-Next is de focus om in te spelen op de
ambities van onze Developers en het faciliteren van de
vragen die hieruit voortkomen. Je kunt hierbij denken
aan vragen zoals: hoe verbreed ik mijn Java-stack?
Wat is de techniek van morgen en hoe zwaar komt de
focus te liggen op Devops en Cloud technieken?”

“De afgelopen maanden zien we bijvoorbeeld in
ons team ook Kotlin, Golang en andere technieken die
we in de toekomst meer gaan verwachten. Ik merk veel
enthousiasme uit de groep, omdat zij graag bezig zijn
met de next step in hun vakgebied. Een van de kenmerken van onze collega’s is dat zij graag willen innoveren
in combinatie met wat de markt van hen vraagt.”
“Kennisdelen is ook sterk aanwezig. Je ziet nu al dat
mensen die een front end achtergrond hebben de back
enders kunnen meenemen in hun wereld. We hebben
een eigen project, waarbij er ruimte is om hiermee te experimenteren. Kortom willen we met deze club futureproof
blijven binnen de Software Development detachering
waarbij Java of Javascript de basis zal blijven.

voor meer info ga naar:
www.j-next.nl

Even voorstellen: Alliander!
Alliander, is dat niet die verzekeraar? Nee. Oh nee, het bedrijf van die busjes, iets met
energie toch? Ja! Wij zijn Alliander en we doen ‘iets’ met energie. Als netbeheerder zijn
we verantwoordelijk voor een groot deel van de energievoorziening in Nederland.
Het betreft 92.000 km aan elektriciteitsnet en 42.000 km aan gasnet. Dit doen we
iedere dag (en nacht) met circa 7000 medewerkers. In onze sector hebben we met
grote uitdagingen te maken, de energietransitie vraagt dat we op een andere manier
naar onze netten moeten kijken als dat we dat in het verleden deden.
Daarom is Alliander inmiddels uitgegroeid tot een professionele IT organisatie waar
we met circa 800 mensen (digitaal) richting geven aan het energienet van de toekomst.
In een service gerichte architectuur maken we o.a. Java, Kotlin, javascript en typescript
applicaties die ons energiesysteem efficiënter maken, onze datastromen faciliteren en
onze (technische) (werk)processen versnellen of automatiseren. We houden de technische ontwikkelingen nauwgezet bij en maken gebruik van de nieuwste technieken.

Karin Hofman
(Manager chapters IT).

Vakmanschap is meesterschap is ons credo, daarom wordt er veel tijd besteed aan
eigen ontwikkeling en kennisdeling. Zo hebben we verschillende gildes waar alle trends
en ontwikkelingen met elkaar worden gedeeld. Extern waren we nog wat stil, maar we
willen ‘ons’ vakmanschap nu ook gaan delen met de community. Zo organiseren we
binnenkort een innovathon en zijn we aangesloten als businesspartner bij de NLJUG.
Wil jij meer weten over de dingen die wij doen, of je opgeven voor de innovathon,
bezoek dan onze stand op J-fall!
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Modern Times
Modern Times, een novelle van
Wenming Xiaoshi uit 1903.
Modern Times, een film van en
door Charlie Chaplin uit 1936.
Modern Times, een song van
Kantner en Thomas voor
Jefferson Starship in 1981.
Modern Times, de laatste deelnemer van Luxemburg aan het
Eurovisie Songfestival (1993).

in te zien waarop precies hetzelfde
staat. Je kunt ook gewoon betalen.
De Coronacrisis heeft pijnlijk zichtbaar
gemaakt dat onze communicatie- en
administratiemiddelen niet toereikend
of zelfs niet veilig genoeg zijn: er werd
haast meer gehackt dan besmet. Maar
de ellende is bijna voorbij. Je ziet haast
geen mondkapjes meer... in de goot.
Sommige online berichten bestaan teJoop Lanting is vaste columnist
genwoordig voor de helft uit emoji icons.
voor Java Magazine
3000 jaar geleden hadden de EgyptenaDe technologische ontwikkelingen,
ren ze ook. Toen wisten ook maar een
maar ook de trends volgen elkaar steeds
paar lui wat ze precies betekenden.
sneller op. Het is haast niet bij te houTussen toen en nu hebben we bruikbaar schrift ontwikkeld.
den. En de maatschappij wordt geforceerd te volgen. De leefDe Aziaten en de Arabieren deden daar overigens niet aan mee.
omstandigheden, de cultuur, de tradities en de sociale patroHet nieuwe stopwoordje aan het eind van elke mededeling: kijk
nen worden omgevormd of zelfs overboord gegooid. Nieuwe
in de app (of download onze app).
communicatiemiddelen, nieuwe gewoonten en verslavingen:
Op de (katholieke) lagere school leerde ik ‘In China liegen
In de supermarkt bleken de pin-automaten het niet te doen. Ik
ministers’. Die waren gewoon hun tijd vooruit.
was de enige die nog een bankbiljet in zijn portemonnee had,
Wanneer ik mijn bankrekening wil raadplegen moet ik tegenbofte ik even! Hoewel, nu denkt iedereen dat ik een witwassenwoordig inloggen, dan een kleurenplaatje op het scherm scande crimineel ben.
nen met een geheimzinnig apparaatje, daarop een nummer inWe zijn al helemaal aan de moderne vervoersbewijzen gewend.
tikken, het nummer dat dan verschijnt op de website intypen...
Inchecken, uitchecken enzovoort. Hoewel, ik zie nog steeds
en dan ben ik vergeten wat ik ook alweer wilde controleren.
mensen vruchteloos met de OV-chipkaart voor het verkeerde
Toen mijn moeder nog leefde, heb ik vruchteloos geprobeerd
ruitje wapperen.
uit te leggen waarom ik haar geen fax stuurde: omdat we geen
Het zal de leeftijd zijn, maar in het openbaar vervoer ben ik de
van beiden zo’n apparaat hadden. Ze had trouwens geen idee
enige die naar buiten kijkt. Dat wil zeggen, niet op mijn iPhone
wat een fax was. Ze heeft ook nooit begrepen wat mijn beroep
of iPad. Oh ja, de conducteur ook niet. En hopelijk de machinist
inhield, ze was al bang van mijn laptop. Ik heb net gelezen dat ik
ook niet!
100 kan worden. Geen interesse, tegen die tijd snap ik ook niks
De tandarts stuurt geen rekeningen meer, die komen voortaan
meer.
van een incasseerder. Die stuurt e-mails met een bedrag en referentienummer. Om te weten waarvoor, moet ik een account
;JOOP!
aanmaken op hun website en daarop inloggen om de facturen
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WRITE LINES
OF CODE?
OR BUILD
NEXT-GENERATION
APPS?
www.werkenbijcapgemini.nl
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“‘Zoek je rocketfuel voor je verdere groei?
Met ons op maat gemaakte programma zet
je de volgende stap in je carrière!”

Join ons
accelerator
programma!

Ben jij de developer die zijn
Open Source kennis naar het
Next Level wil brengen?

Een jaar intensieve training voor
en door developers

Maak kennis met Ordina
Software Development en
neem deel aan dit leerzame
en fun programma!

Relevante en actuele concepten,
tools en technieken

Kijk voor informatie op:
ordina.tech/accelerator

Combinatie van inhoud en team skills

DevOps - Cloud Native Development - Enterprise Development - Security - Frontend
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