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VOORWOORD
Nieuw jaar,
nieuwe kansen
2

021 is voorbij en we gaan vol goede moed 2022 tegemoet. Gelukkig hebben we
met J-Fall 2021 met zijn allen mooi kunnen afsluiten. Zoals in de bestuurscolumn
en op de terugblik pagina’s is te lezen, was het één groot feest waar iedereen echt
aan toe was. Alles was aanwezig: van kwalitatief goede sessies (kijk ze vooral terug
op jfall.nl/video), tot stands met toffe prijzen en bovenal een fantastische sfeer,
mede mogelijk gemaakt door jou .
Om de titel van dit voorwoord eer aan te doen, willen we je helpen de kansen van
het nieuwe jaar te benutten. Ditmaal niet enkel met deep dives in Java, maar met
uitstapjes naar verwante programmeertalen die jou als Javaan helpen je portfolio uit
te breiden.
Zo hebben we artikelen over React Hooks in JavaScript, Kotlin DSL’s & coroutines,
SQL code testen en een Rust introductie. Voor ieder wat wils! Toch geen zin/tijd/
vul-zelf-in om verder te kijken dan Java? Geen probleem. Want we kijken ook naar
Jakarta EE, de JIT compiler, Java op de Raspberry Pi, Micrometer en hoe je een mentor vindt of zelf een mentor wordt met Mr. Miyagi.
Als we nu verder vooruitblikken, komt 12 mei de in-person TEQnation conferentie
(conference.teqnation.com) eraan. De ticketverkoop gaat binnenkort open, dus
houd de website en onze social media accounts in de gaten. Wil je liever je kennis
delen? Zodra dit magazine op je deurmat valt heb je nog ongeveer 2 weken de tijd
om een sessie in te schieten in de call for papers als je het podium wilt betreden.
Gesproken over kennisdelen.. Over tot een vast onderdeel van het voorwoord: Heb
je kennis van obscure technologieën die eigenlijk iedereen zou moeten gebruiken?
Heb je toffe tips & tricks voor tools die wijdverspreid zijn? Of heb je een andere
waardevolle toevoeging aan dit magazine? Laat het ons dan weten via info@nljug.
org! Is de stap voor een artikel nog net iets te groot? 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. Hier ben je ook altijd meer dan welkom om iets leuks
aan toe te voegen!
En vraag je je af of jouw artikel wel echt geplaatst gaat worden? Ja hoor! Zo hebben
we voor dit magazine de artikelen van James Daly, Bram Janssens, Jasper Sprengers
en Jago de Vreede die ons zijn toegestuurd.

Stijn van de Blankevoort
Content-/Communitymanager NLJUG
svdblankevoort@reshift.nl
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For Java Developers who want
to see what process automation
can really do.
See how Camunda’s business process
automation platform can be easily
customized by developers to solve
real-world business problems — in
Java or any coding language you want.

April 26-28, 2022 |
2pm CEST / 8am ET

Learn — Hear how experienced java
developers and community members solve
their organization’s biggest problems
Socialize — Camunda Community Summit
is an amazing opportunity to build lasting
relationships
Grow — Expand your knowledge and skills by
getting feedback and ideas around the work
that you do with Camunda.

This interactive two-day event is exclusively for
developers, featuring technical topics, demos,
and insights on process automation.
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Find out more and register today
at summit.camunda.com
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INHOUD
React Hooks

12

In deze tutorial focussen we ons op het begrip ‘React
Hooks’ en het gebruik ervan. Hiervoor maken we als
voorbeeld een simpele productpagina met een shopping cart. De
shopping cart representeert het geheugen, ofwel de ‘state’ van de
productpagina.

Ktor

09

Met de ondersteuning van lambda’s en lichtgewicht
threads in de opkomende taal Kotlin opent zich de
deur voor nieuwe libraries in de vorm van DSL’s: Domain Specific
Languages. Het schoolvoorbeeld - ontwikkeld en gebruikt door
Jetbrains zelf - is Ktor. Ktor is een open source server- en client
framework die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van
moderne webapplicaties.

Wees ‘Mr. Miyagi’
of vind er één!

48

Mr. Who? Mr. Miyagi
is naast één van mijn
jeugdhelden een fictieve karate
master uit Okinawa, Japan, in de
filmserie ‘The Karate Kid’. Hij was van
meerdere personen de karatementor en maakte van hen een waardig
kampioen. Dat wilde ik ook!

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.
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DE WIND IN DE ZEILEN
MET JAKARTA EE 10
Inmiddels is er alweer zo’n vier jaar verstreken sinds
Oracle afstand deed van Java EE en dit platform
als open source project bij de Eclipse Foundation
werd ondergebracht. Eén van de meest opvallende
kenmerken van die migratie en de totstandkoming
van de Jakarta EE merknaam [1], is de kleurrijke
zeilboot als logo. En ook de paars getinte presentaties op meet-ups en conferenties springen in het
oog. Hierdoor is Jakarta EE gerelateerde content
inmiddels direct herkenbaar. We kunnen stellen dat
een zeilboot als logo een goede keuze was om nu
de analogie te kunnen maken dat Jakarta EE flink de
wind in de zeilen lijkt te hebben.

T

och is het met deze bewering opmerkelijk dat er sinds het
ontstaan van Jakarta EE nog geen enkele feature aan het
platform is toegevoegd. Ook is het platform nog steeds op Java SE
8 gebaseerd. Er heeft zelfs een controversiële ‘breaking change’ moeten plaatsvinden in Jakarta EE 9. Deze change bevat de
befaamde ‘javax -> jakarta namespace migratie’, waardoor alle
software die op Jakarta EE is gebaseerd, aangepast moet worden
bij adoptie van Jakarta EE 9 en latere versies. Waarom wordt er ondanks deze feiten dan toch beweerd dat Jakarta EE de wind flink
in de zeilen heeft? In dit artikel gaan we daar op in. Met uiteraard
de focus op wat Jakarta EE 10 de Enterprise Java community gaat
brengen.
{ FEATURES RELEASE }
Jakarta EE 10 is de eerste release van het Jakarta EE platform dat
nieuwe features bevat. Dat betekent nieuwe mogelijkheden voor
developers om Enterprise Java applicaties te ontwikkelen. De details hierover kun je vinden in het Jakarta EE 10 Release Plan [2]. In
dit onderdeel ligt hierop de focus en wordt het plan samengevat.
Verderop in het artikel wordt verder ingegaan op de overige waarde en impact die deze release op de Enterprise Java community
heeft.
{ JAVA SE COMPATIBILITY }
Het Jakarta EE platform is een aggregatie van specificaties. Een
specificatie bevat de features om functionaliteit uit te voeren,

Edwin Derks is een Java
Champion en CodeSmith bij
Ordina en heeft een passie
voor alles wat met Java en
cloud-driven development te
maken heeft.

zoals het opzetten van databaseconnecties en het afhandelen van
HTTP-requests. Deze features zijn gedefinieerd in API’s die op Java
SE 8 gebaseerd zijn in de vorm van Java interfaces. Dit klinkt misschien ouderwets in de oren van hedendaagse developers, maar
is tot op heden een bewuste keuze. De reden hiervoor is namelijk
dat backwards compatibility een heilig huisje van het platform is.
De interfaces beschrijven enkel de functionaliteit in Java code. De
noodzaak voor het opnemen van nieuwe Java SE features daarin is
simpelweg nog steeds niet gevonden. Echter wordt vanaf Jakarta
EE 10 wel aangeraden om Java SE 11 als compile level te gebruiken
voor specificaties, tenzij dit om bepaalde redenen (nog) niet lukt.
Hierdoor wordt het wel mogelijk voor de architecten van de specificaties om Java SE 11 features in de specificaties toe te passen.
De Technology Compatibility Kits (TCK) die gebruikt worden om
de implementaties van de specificaties te testen en valideren,
moeten vanaf Jakarta EE 10 wél gecompileerd worden met Java SE
11. Hier is voor gekozen om de implementaties van Jakarta EE (e.g.
applicatieservers) te kunnen runnen op moderne(re) versies van
Java SE. Deze implementaties moeten hierdoor ook minstens Java
SE 11 compatible zijn. Hiermee is de gulden middenweg gevonden
tussen backwards compatibility voor het gebruiken van Jakarta
EE features en het bouwen van Jakarta EE applicaties met de
nieuwste versies van Java SE. Dit zijn de dingen waar developers
doorgaans erg blij van worden. Hopelijk verdwijnt hierdoor ook de
perceptie dat Jakarta EE achter de industriestandaards aanloopt.
{ CORE PROFILE }
Een noemenswaardige toevoeging aan Jakarta EE is het ‘Core
Profile’. Hiermee wil Jakarta EE zijn invloed en marktaandeel op
cloud-native Java vergroten. Een profile is een logische bundeling
van specificaties. Het Core Profile bundelt de specificaties die van
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het ondersteunen van het module systeem gaan voldoen, zoals
het leveren van een module-info.java bestand.
{ VERWIJDERDE FEATURES }
Wie kent ze nog? De Container Managed Persistence (CMP) en
Bean Managed Persistence (BMP) entities van EJB 2.x? Voordat we
de Java Persistence API (JPA) specificatie hadden, gebaseerd op
het entity-persistence framework Hibernate, was dit het mechanisme voor datapersistentie in Java EE. De komst van Hibernate en
JPA was zo goed ontvangen dat CMP en BMP uit Java EE applicaties
verdwenen. Uiteindelijk zijn CMP en BMP in Jakarta EE 10 officieel
geen onderdeel meer van het platform. Je kunt ze echter nog wel
tegenkomen in implementaties die CMP en BMP om bepaalde
redenen blijven ondersteunen.

belang zijn voor het ontwikkelen van microservices. Veel hedendaagse implementaties hebben de behoefte hieraan geuit, met het
Core Profile als oplossing. Door de komst van dit profile kunnen zij
zich makkelijker Jakarta EE compatible certificeren, omdat dit op
profile niveau gebeurt. Het grote voordeel hiervan is dat vendors
van implementaties niet de complete Platform en Web Profiles
meer moeten implementeren. Vandaag de dag zijn deze voor veel
implementaties simpelweg te uitgebreid. Hier zitten namelijk veel
specificaties in die niet of nauwelijks meer in moderne software
architecturen gebruikt worden. Hopelijk resulteert de komst van
het Core Profile de komende tijd in meer Jakarta EE gebaseerde en
gecertificeerde producten. Uiteindelijk betekent dit dat je in één
van de Jakarta EE 10 releases de drie profiles uit tabel 1 tegen kunt
komen.
{ JPMS }
Het adopteren van het module systeem [3] van Java (JPMS)
in Jakarta EE is een veelbesproken onderwerp in het Jakarta
EE ecosysteem. Jakarta EE’s strategie zet in op optimale
ondersteuning voor cloud-native Java development voor
implementaties. Dit geldt ook wanneer bij implementaties het
module systeem wordt toegepast. Support voor het module
systeem mag daarom niet langer ontbreken. Om die reden moet
elke afzonderlijke Jakarta EE specificatie aan een aantal eisen voor

{ SPECIFICATIE FEATURES }
Daarnaast is er een hele lange lijst met ‘minor’ en ‘major’ specificatie updates te vinden in Jakarta EE 10. Dit zijn voornamelijk de
features die zijn toegevoegd voor developers om te kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van business logica. De major updates
hebben zelfs breaking changes geïntroduceerd om hun specificatie verder te evolueren, op te schonen, of allebei. Dit artikel heeft
helaas niet genoeg ruimte om al deze updates op te sommen.
Deze kun je vinden in de sectie ‘Jakarta EE 10 Specifications’ van
het Jakarta EE 10 Release Plan [2].
Een significante update die het wel verdient om uitgelicht te worden, is het ontstaan van ‘CDI Lite’ [4]. De Jakarta Contexts & Dependency Injection specificatie (bekend als CDI) heeft de afgelopen
jaren onder vuur gelegen door beperkingen voor het populaire
onderwerp ‘Ahead-of-time-Compilation’ (AOT). Hiermee kunnen
‘natively-compiled images’ worden gegenereerd. Samengevat
bevat CDI runtime-georiënteerde elementen, die verhinderen
om AOT toe te passen. CDI Lite is een subset van de volledige CDI
specificatie waarin enkel de compile-time georiënteerde aspecten
van CDI meegenomen zijn. Hierdoor wordt het toepassen van AOT
wel mogelijk.
{ IMPACT }
De initiële release van Jakarta EE 10, dus versie 10.0.0, staat op het
moment van schrijven van dit artikel gepland in het eerste kwartaal

Jakarta EE
Platform Profile

Jakarta EE
Web Profile

Jakarta EE
Core Profile

Bevat de grootste set aan specificaties
van het platform. De meeste implementaties van Jakarta EE implementeren het
Platform Profile.

Een subset van het Platform Profile, die
enkel de specificaties voor web-gebaseerde applicaties bevat.

Een subset van het Platform- en Web
Profile, plus enkele nieuwe specificaties
die van waarde worden gezien voor het
ontwikkelen van microservices.

Tabel 1.
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van 2022. Daar zit nog behoorlijk wat beweegruimte in, omdat nog
veel individuele specificaties opgeleverd moeten worden. Daarbij
is nog geen officiële release cadans vastgesteld. Hopelijk komt die
in één van de komende versies, nu er ervaring opgedaan wordt
met het voorspelbaar kunnen releasen van Jakarta EE versies.
Hier worden ook de in kaart gebrachte behoeften hieraan in
meegenomen. Eén van de voorgestelde opties is om aan te sluiten
bij de release cadans van Java SE.
{ SPRING }
In bepaalde Java Enterprise producten worden soms geen complete profiles, maar afzonderlijke specificaties geïmplementeerd.
Dit is echter niet altijd zichtbaar, omdat de producten er soms een
eigen programmeermodel overheen plaatsen. Zo bevat het Spring
framework bijvoorbeeld de JPA en Servlet specificaties onder de
motorkap van zijn high-level programmeermodel, dat bovenop
deze specificaties gebouwd is. Wijzigingen aan deze specificaties
worden dan ook in releases van Spring meegenomen. Zo staat
er op de planning dat Spring 6 de relevante specificaties uit de
Jakarta EE 9 release gaat adopteren. Op zijn beurt zal de Spring
community in de toekomst naar verwachting ook de adoptie van
Jakarta EE 10 op de backlog plaatsen.
{ MICROPROFILE }
Een ander interessant vraagstuk is wat de release van Jakarta EE 10
met MicroProfile gaat doen. MicroProfile is ontstaan uit de behoefte voor het creëren van cloud-native specificaties, als aanvulling
op de specificaties van het toenmalige Java EE. Nu de Jakarta EE
community nieuwe specificaties begint te ontwikkelen of zelfs te
adopteren van MicroProfile, zal die laatste zijn waarde moeten
blijven behouden. Deze ontwikkeling is bekend bij de MicroProfile
werkgroep, die hiervoor stappen onderneemt in 2022. We gaan
meemaken hoe die uitpakken en hoe dit framework zich daarmee
staande houdt naast zijn ‘grote broer’ Jakarta EE.
{ OVERIGE FRAMEWORKS }
Dan zijn er nog een aantal Java Enterprise producten die ook
willen profiteren van de standaardisatie die Jakarta EE specificaties
met zich meebrengen. Denk hierbij aan frameworks, zoals Apache
Tomcat, Eclipse Jetty, Red Hat’s Quarkus en Micronaut. Deze focussen vooral op microservices architecturen, bruikbaarheid voor
developers, kleine memory footprints en snelle startup-tijden.
Daarnaast groeit de behoefte om native compilation toe te kunnen
passen in veel van deze frameworks. Dit zijn belangrijke requirements van Jakarta EE developers, die geadresseerd worden in de
Jakarta EE 10 en opvolgende release(s).
{ ADOPTIE }
Sinds de release van Java EE 8 in september 2017 zijn er geen
nieuwe features aan Jakarta EE toegevoegd. Merk op dat wanneer
de release van Jakarta EE 10 plaatsvindt, we daarmee bijna vijf
jaar verder zijn. De controversiële release van Jakarta EE 9 met

zijn geforceerde wijzigingen heeft het Java Enterprise ecosysteem
flink opgeschud. Ondanks deze feiten lijkt de community echter
nog steeds niet het vertrouwen in Jakarta EE kwijtgeraakt te zijn.
Integendeel, door alle inspanningen lijkt het zelfs toe te nemen.
De onderbouwing hiervoor is te achterhalen via de jaarlijkse
‘Jakarta EE Developer Survey’, specifiek die voor 2021 [5]. Door
middel van enquêtes zijn statistieken opgehaald en verwerkt in
deze survey. Hieruit blijkt dat Jakarta EE de één na grootste speler
is op Enterprise Java gebied. Vele Java Enterprise developers zullen
niet verbaasd opkijken van het feit dat Spring echter nog steeds
de koning is. Waar je wel van kunt opkijken, is dat er marktaandeel
gewonnen is door Jakarta EE. Ondanks dat er een aantal jaar geen
features zijn toegevoegd, is adoptie van het platform toch toegenomen. Er is ook te zien dat de behoefte van de community om
cloud-native principes te adopteren, in de pas loopt met de visie
die het platform heeft samengesteld.
{ CONCLUSIE }
Aan de hand van deze statistieken kunnen we concluderen dat
Jakarta EE de wind in de zeilen heeft. Het feit dat tools en implementaties van Jakarta EE met de nieuwe versies van het platform
mee blijven evolueren, betekent dat Jakarta EE een sterk en
gerespecteerd platform is om Enterprise Java applicaties mee te
ontwikkelen. Overigens heeft de marketingmachine van de Eclipse
Foundation daar ook een mooie bijdrage aan geleverd. Blijkbaar
heeft de community er nog steeds veel vertrouwen in dat Jakarta
EE een belangrijke speler op de Enterprise Java markt is en blijft.
De community bestaat uit een samenwerking tussen vendors, die
met hun implementaties een strategisch belang in het platform
hebben en developers die applicaties bouwen met Jakarta EE.
Door overleg te voeren via de open source projecten en maillijsten, versterken deze elkaar in de evolutie van Jakarta EE. Dat deze
samenwerking in combinatie met het marketingoffensief positief
uitpakt, heeft zich daarmee wat mij betreft bewezen. Hierdoor
kan Jakarta EE de koers aanhouden die het heeft ingezet naar
volgende versies. We zullen meemaken wat de community wil zien
in Jakarta EE 11, die ongetwijfeld weer geschapen zal zijn naar de
belangen van het complete Enterprise Java ecosysteem. <

{ REFERENTIES }
1 https://jakarta.ee
2 https://eclipse-ee4j.github.io/jakartaee-platform/
jakartaee10/JakartaEE10ReleasePlan
3 http://cr.openjdk.java.net/~mr/jigsaw/spec/
4 https://eclipse-ee4j.github.io/cdi/2021/10/25/way-to-cdi4.
html
5 https://outreach.jakartaee.org/2021-developer-surveyreport
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BYTE
SIZE
DOCKER MULTI-STAGE BUILD
Er zijn meerdere manieren om een Java app te containerizen, maar mijn favoriet is
via Docker’s multi-stage builds. Het resultaat is een kleine image met slechts de jar en
een JRE. Een standalone image creation proces voor snellere, kleinere images met een
kleinere attack surface.
> Bjorn van der laan

UNDERSTANDING KUBERNETES IN A VISUAL WAY - IN
VIDEOS!
Understanding Kubernetes can be
difficult or time-consuming. In this
series of videos, I try to visually
explain Kubernetes abstract concepts. These videos are a perfect
introduction for beginners and
advanced users. Hope this kind of
video with sketchnotes helps you
on your Cloud/Kubernetes learning
journey. The first episode is about
Pods. Check it out on Aurélie
Vache’s YouTube channel.
> Aurélie Vache - @aurelievache

HOW TO WRITE A
BYTE SIZE’ BYTE SIZE

KOTLIN TO JAVA
Have you ever been curious how some Kotlin code would look like in Java? In IntelliJ
IDEA, select a Kotlin code fragment, choose ‘Tools -> Kotlin -> Show Kotlin Bytecode’
to show the compiled bytecode. Then click the Decompile button to show the equivalent code in Java.
> Joris Portegies Zwart - @jorispz
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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!
> Java Magazine
Editorial Committee
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Afbeelding 1.

JIT COMPILER
OPTIMALISATIES
In de vorige editie hebben we gekeken naar wat de
compiler voor je kan doen om je code zo efficiënt
mogelijk te maken, voordat je applicatie wordt
gestart. Als de Java applicatie draait, kan de runtime
ook nog allerlei optimalisaties doen. Dit wordt
ook wel de ‘hotspot compiler’ genoemd, omdat
hij namelijk probeert hotspots in je applicaties te
optimaliseren. Dit gebeurt sinds Java 8 in vier fasen,
ook wel ‘tiered compilation’ genoemd.

W

anneer je applicatie net gestart is, zal alle code door de
interpreter worden gehaald om er zo machinecode van
te maken die de CPU kan uitvoeren. Als dezelfde code nogmaals
draait, zal deze uit een code cache worden gehaald wat weer tijd
scheelt. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de code cache
vol zit en je code eruit wordt gehaald en dus weer terugkomt bij de
interpreter (afbeelding 1).
{ 1ST JIT }
Fase 1 tm 3 werd vroeger ook wel de ‘client compiler’ genoemd.
Deze compiler gaat eerst naar fase 3, waarin tellers en profiling op
de machine code wordt toegevoegd. Dit geeft een super kleine

Jago de Vreede is Java
developer bij OpenValue.

overhead, maar daardoor is de compiler wel in staat om besluiten te nemen. Als een stuk code triviaal is om te optimaliseren,
zal deze in fase 1 worden geoptimaliseerd. Dit zal ook vrij snel
plaatsvinden. Als fase 3 het te druk heeft, kan de compiler ervoor
kiezen om alleen tellers toe te voegen, zodat de compiler in ieder
geval weet welke stukken code veel worden gebruikt en welk deel
van de code het beste als volgende geoptimaliseerd kan worden.
Als een stuk code heel veel wordt aangeroepen, wordt deze doorgezet naar de tweede JIT, ofwel fase 4.
{ 2ND JIT }
De tweede JIT wordt ook wel ‘server compiler’ genoemd. In
deze fase worden complexere optimalisaties gedaan. Deze zijn
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de moeite waard, omdat het stuk code veelvuldig wordt aan
geroepen.

public int calcSum(int a, int b) {
return new Calc().sum(a, b);

{ TERUG NAAR AF }
Het kan zijn dat de compiler een optimalisatie heeft gedaan die
helemaal niet goed was en dan moet het stukje geoptimaliseerde
machine code worden weggegooid en terug naar de compiler.
Gelukkig houdt de compiler nog steeds profiling data vast, zodat
deze weet wat er fout ging in de optimalisatie. Daardoor zal een
volgende optimalisatie beter gaan.
{ NULL CHECKING }
Vaak genoeg zie je een null-check in een methode waarvan je ze
ker weet dat die nooit null kan zijn. Doordat de compiler profiling
data verzamelt, kan deze er ook achter komen dat de null-check
bijvoorbeeld altijd false oplevert. Dat betekent dat een heel stuk
code kan worden verwijderd, namelijk alle code voor de check en
alles wat in de if-branch zit. Als voorbeeld:
long getSize(String s) {

}
public static class Calc {
public int sum (int a, int b){
return a + b;
}
}

De compiler zal de sum-methode van de class Calc gewoon
inlinen, zodat het effectief het volgende stukje code wordt:
public int calcSum(int a, int b) {
return a + b;
}

Zelfs het aanmaken van de class Calc wordt dus overgeslagen.
Dit kan de compiler doen, omdat de class Calc geen side effects
heeft.

if (s == null) {
return 0L;
}
return s.length();
}

Als er nooit een null-string wordt meegegeven aan de methode,
zal deze worden geoptimaliseerd naar:

Er zit wel een limiet aan hoe diep methodes kunnen worden
geinlined. Standaard stond deze op negen. Dat is bij een van de
eerste versies van Java eens vastgesteld. In JDK versie 14 en 11.0.10 is
dit aangepast naar 15. Als je fan bent van clean code, waarin je veel
kleine methodes maakt, is 15 misschien nog wat weinig. Gelukkig
kan je hem aanpassen met een jvm-argument:
-XX:MaxInlineLevel=18

long getSize(String s) {
return s.length();
}

Als er dan toch onverwacht een null wordt meegegeven zal
de s.length() een null-pointer opleveren. Dit veroorzaakt
een segmentation fault en zal door de runtime worden afge
vangen. Deze ziet dat het stuk geoptimaliseerd is en zal de code
deoptimaliseren, dus eigenlijk terugzetten in de originele machine
code. Ook zal de code nogmaals in niet geoptimaliseerde vorm
draaien, zodat je geen null-pointer krijgt op een plek waar je die
niet zou verwachten. In verdere aanroepen neemt de compiler
ook de verzamelde profiling data mee. Daarnaast weet de com
piler inmiddels ook dat het argument ook null kan zijn en zullen
volgende optimalisaties de null-check laten staan, omdat deze
eenmaal niet weg kan.
{ INLINING }
Het aanroepen van een methode brengt overhead met zich mee,
dus als je veel kleine methodes hebt, zal je applicatie iets langza
mer zijn dan wanneer je meer in een methode doet. Gelukkig kan
de compiler je hierin erg goed helpen. Bijvoorbeeld:

01 > 2022

10-11 JIT COMPILER.indd 11

Recursieve methoden zijn een stuk lastiger te inlinen, maar het is
wel mogelijk. Daarom staat daarvan de standaardwaarde op 1. Dit
kan je aanpassen met:
-XX:MaxRecursiveInlineLevel=2

Benchmark je applicatie goed voor- en nadat je iets aanpast om te
controleren of de performance echt beter wordt.
{ GEEN GROTE METHODES }
Indien je methode te groot is geworden, namelijk 8000 bytes (in
byte code), zullen voor die methode helemaal geen optimalisaties
gebeuren. Daarom is het dus van belang om methodes klein te
houden, zodat de hotspot compiler ze goed kan optimaliseren.
{ VERDER LEZEN? }
Wat in dit artikel beschreven staat, is natuurlijk niet alles wat er
gebeurt. Zo is er bijvoorbeeld nog: ‘loop unrolling’ en ‘branch
prediction’. Als je daar meer over wil weten, kijk dan op
https://blogs.oracle.com/javamagazine/post/loop-unrolling en
https://www.baeldung.com/java-branch-prediction <

11
18-01-2022 13:49

REACT HOOKS

een korte introductie
In deze tutorial focussen we ons op het begrip ‘React
Hooks’ en het gebruik ervan. Hiervoor maken we
als voorbeeld een simpele productpagina met een
shopping cart (zie Afbeelding 1). De shopping cart
representeert het geheugen, ofwel de ‘state’ van de
productpagina.

S

tate verwijst in het algemeen naar applicatiedata die moet
worden bijgehouden. Om React Hooks beter te doorgronden,
starten we met het implementeren van de useState Hook om de
state (concreet: de shopping cart) bij te werken in de applicatie.
Tenslotte vervangen we de useState Hook door de useReducer
Hook. De useReducer Hook heeft meestal de voorkeur als je
complexe state logica hebt.
Als uitgangspunt voor de tutorial clone je de volgende GitHub
repository:
git clone https://github.com/petereijgermans11/
react-hooks

Peter Eijgermans is Frontend
Developer en Codesmith
bij Ordina JsRoots. Hij deelt
graag zijn kennis met anderen
middels workshops en
presentaties.
methoden createElement() of appendChild() te gebruiken.
Zie Listing 1 voor een voorbeeld van een functiecomponent die
properties (als functie arguments) ontvangt en JSX retourneert. Zie
ook paragraaf: ‘Klasse componenten versus functie componenten’
voor meer context.

function Product(props) {

L1

return <div> {props.message} </div>
}
export default Product;

Installeer de dependencies via npm i && npm start en open
de webapp op: http://localhost:3000.
{ WAT IS EEN COMPONENT
IN REACT? }
Voordat we met de
implementatie van de
productpagina aan de slag
gaan, zoom ik even in op
wat een component is in
React. Componenten zijn
onafhankelijke en herbruikbare
stukjes code. Ze hebben
hetzelfde doel als JavaScript
functies, maar retourneren
HTML. In het geval van
React wordt er JSX-code
geretourneerd. JSX stelt ons in
staat om HTML-elementen in
JavaScript te schrijven en deze in
de DOM te plaatsen, zonder de

Let op dat om een JavaScript expressie in JSX in te sluiten, de JavaScript moet worden gewrapped met accolades, zoals {props.
message}. Tevens moet de naam van een React component altijd
beginnen met een hoofdletter. Om dit component beschikbaar te
maken in de applicatie dien je deze te exporteren, zie Listing 1.
{ COMPONENTS IN FILES }
Bij React draait alles om het hergebruiken van code en het is aan
te raden om je componenten op te splitsen in aparte bestanden.
Om dat te doen, maak je een nieuw bestand met een .js-bestandsextensie en plaats je de code voor het component erin. In ons
voorbeeld plaatsen we de code in de file Product.js. Deze staat in
de folder: src/Components/Product. Let op dat de bestandsnaam
moet beginnen met een hoofdletter.
{ COMPONENT IN EEN COMPONENT }
Nu heb je een component genaamd Product die een message retourneert. Om dit component in je applicatie te gebruiken, gebruik
je een vergelijkbare syntaxis als normale HTML: <Product />. Zie
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Listing 2 voor een voorbeeld van hoe je dit component aanroept
met een message property in een App component:
{ KLASSE COMPONENTEN VERSUS FUNCTIE COMPONENTEN }
Er zijn twee soorten componenten in React: klasse componenten
en functie componenten. In deze tutorial zullen we ons concentreren op functie componenten, omdat React Hooks alleen werken in
functie componenten.

L2
import Product from '../Product';
function App()
{ return <Product message=”My shopping
cart” />
}
export default App;

{ STAP 1 - AANMAKEN PRODUCT COMPONENT }
Na deze korte introductie starten we met het maken van een
simpel product functie component met React (zie Listing 3). Het
component bestaat uit twee delen:

export default function Product() {

L3

return(
<div>

De shopping cart: die het aantal gekozen artikelen en de totale
prijs bevat.

<div>Shopping Cart: 0 total items</div>
<div>Total: 0</div>
<div><span role=”img” aria-label=”gitar”>

Het product: dat twee knoppen heeft om het artikel toe te voegen
of te verwijderen van de shopping cart.

</span></div>
<button>+</button>
<button>-</button>

Voeg de volgende code toe aan de Product.js voor een product
functie component (zie voorbeeld Product_1.js):

</div>
)

In deze code heb je JSX gebruikt om de HTML-elementen voor de
product component te maken en te retourneren, met een emoji
om het product weer te geven.

}

{ STAP 2 - IMPLEMENTEER DE USESTATE HOOK }
In dit product component gaan we twee gegevens bijhouden in de
state: de ‘shopping cart’ en de ‘totale kosten’. Beide kunnen in de
state worden opgeslagen met behulp van de useState Hook (zie
Listing 4).

const [cart, setCart] = useState([]);

{ WAT DOET USESTATE? }
useState declareert een ‘state variabele’. Onze state variabelen
heten cart en total. Dit is een manier om waarden tussen de
functieaanroepen te ‘bewaren’. Normaal gesproken verdwijnen
variabelen wanneer een functie wordt afgesloten, maar state
variabelen worden bewaard door React.
{ WAT LEVERT USESTATE OP? }
Het retourneert een array met de volgende twee waarden:
De huidige state (de variabele cart of total bevatten de huidige
state).
Een functie waarmee je deze state variabele kunt bijwerken zoals:
setCart.
{ WAT KUN JE ALS ARGUMENT MEEGEVEN AAN USESTATE? }
Het enige argument dat we door kunnen geven aan useState()
is de initiële state. In ons voorbeeld geven we een lege array mee
als initiële state voor onze variabele cart. En we geven de waarde
0 mee als initiële state voor onze variabele total.
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L4
const [total, setTotal] = useState(0);

{ WAT GEBEURT ER ALS DE FUNCTIES SETCART OF SETTOTAL
AANGEROEPEN WORDEN? }
Naast het bijwerken van de state variabele, zorgen deze functies
ervoor dat er een re-render plaatsvindt van dit component, zodra
deze aangeroepen wordt.
In Listing 5 breiden we onze product component uit met meerdere producten door een product array te definiëren. In de JSX
gebruiken we de .map methode om over deze producten array te
itereren en te tonen (zie Product_2.js).
Tevens is er een add functie gedefinieerd om de shopping cart
en de totale kosten te kunnen updaten via de Add-button. In
deze add functie maken we gebruik van de functies setCart en
setTotal die gedefinieerd zijn in de useState Hook.
In plaats van het direct doorgeven van het nieuwe product aan de
setCart en setTotal functies, wordt er een anonieme functie
doorgegeven die de huidige state aanneemt en een nieuwe
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L5
import React, { useState } from 'react';

L6
import React, { useReducer, useState } from
'react';

const products = [
{

function cartReducer(state, product) {
emoji: '\uD83C\uDFB8',
name: 'gitar',

return [...state, product.name]
}

price: 500
}];

export default function Product() {
const [cart, setCart] =

export default function Product() {

useReducer(cartReducer, []);

const [cart, setCart] = useState([]);

const [total, setTotal] = useState(0);

const [total, setTotal] = useState(0);
function add(product) {
function add(product) {

setCart(product);

setCart(current => [...current, product.

setTotal(current => current + product.

		 name]);

price);

setTotal(current => current + product.

}

		 price);
}

return(...)

return(

}

<div>
<div>Shopping Cart: {cart.length}
			 total items</div>
<div>Total price: {total}</div>
<div>
{products.map(product => (
<div key={product.name}>
<span role=”img” arialabel={product.name}>
{product.emoji}</span>
<button onClick={() =>
add(product)}>+</button>

{ STAP 3 - IMPLEMENTEER DE USEREDUCER HOOK }
Er is nog een Hook genaamd useReducer die speciaal is ontworpen om de state bij te werken op een manier die vergelijkbaar is
met de .reduce array methode. De useReducer Hook is vergelijkbaar met useState, maar wanneer je deze Hook initialiseert,
geef je een functie door die de Hook uitvoert wanneer je de state
samen met de initiële gegevens wijzigt. De functie, ook wel de ‘reducer‘ genoemd, heeft twee argumenten: de state en het product.

<button>-</button>
</div>
))}
</div>
</div>
)
}

Refactor de shoppingcart om de useReducer Hook te gebruiken
(Listing 6). Maak een functie genaamd cartReducer die de state
en het product als argumenten gebruikt. Vervang useState door
useReducer en geef vervolgens de functie cartReducer door
als het eerste argument en een lege array als het tweede argument, wat de initiële state is.
Voer deze wijziging ook door voor setTotal. Het eindresultaat
van deze eerste refactoring kan je vinden in component Product_3.js.

bijgewerkte waarde retourneert. Zorg er echter voor dat je de
cart state niet direct muteert. In plaats daarvan kun je het nieuwe
product aan de cart array toevoegen door de huidige cart array
te ‘spreaden’ (...current) en het nieuwe product aan het einde
van deze array toe te voegen. Opmerking: door de spread operator maak je een nieuwe instantie/clone aan van de cart array en
kun je zonder side effects de mutatie doorvoeren.

Nu is het tijd om de remove functie toe te voegen. Om dit te implementeren maken we gebruik van een veel voorkomend patroon in
reducer functies om een action object door te geven als tweede
argument. Dit action object bestaat uit het product en het action
type (Listing 7).
Binnen de cartReducer wordt het totaal bijgewerkt op basis van
het action type. In dit geval voeg je producten toe aan de shop-
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L7
function cartReducer(state, action) {

L8
const products = [

switch(action.type) {

{

case 'add':

emoji: '\uD83C\uDFB8',

return [...state, action.product];

name: 'gitar',

case 'remove':

price: 500

const productIndex = state.findIndex(

}];

item => item.name === action.
product.name);

function getTotal(cart) {

if(productIndex < 0) {

return cart.reduce((totalCost, item) =>

return state;
}

totalCost + item.price, 0);
}

const update = [...state];
update.splice(productIndex, 1)

function cartReducer(state, action) {

return update

switch(action.type) {
case 'add':
return [...state, action.product];
case 'remove':

pingcart bij action type: add. En verwijder je ze bij action type:
remove. De remove actie werkt de state bij door ‘splicing out’ de
eerste instantie van het gevonden product uit de cart array. Middels de spread operator maken we een copy van de bestaande
state/cart array, zodat we geen last hebben van side effects tijdens
het updaten. Vergeet niet om de final state te retourneren aan het
eind van iedere actie.

const productIndex = state.findIndex(
item => item.name === action.
product.name);
if(productIndex < 0) {
return state;
}
const update = [...state];
update.splice(productIndex, 1)

Na het bijwerken van de cartReducer maken we een remove
functie aan die de setCart aanroept met een action object
(Listing 8). Dit action object bevat het product en het action type:
remove. Pas tevens de add functie aan die de setCart aanroept
met een action type add en verwijder de bestaande aanroep naar
setTotal uit de add functie.

return update
default:
return state;
}
}
export default function Product() {

Maak tenslotte een getTotal functie aan die de totaalprijs berekent op basis van de totale cart state. Hier kun je gebruik maken
van de cart.reduce() functie (Listing 8 en Product_5.js).

const [cart, setCart] = useReducer
(cartReducer, []);
function add(product) {
setCart({ product, type: 'add' });

{ TENSLOTTE }
Er zijn zeker andere manieren om useState en useReducer toe
te passen. useState en useReducer worden niet aanbevolen
voor het beheren van de state in zeer grote, complexe projecten.
Hou daar rekening mee.

}
function remove(product) {
setCart({ product, type: 'remove' });
}

Naast de hier behandelde Hooks biedt React vele andere Hooks
en de mogelijkheid om je eigen custom Hooks te maken. Voorbeelden van andere Hooks zijn:

return(...)
}

useEffect: maakt het mogelijk om side effects af te handelen,
zoals fetching data. In component Product_7.js is een useEffect
geïmplementeerd om de productgegevens op te halen.
useContext: is een manier om de state globaal te onderhouden. <
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KOTLIN DSL’S
In een vorig artikel heb ik laten zien wat Kotlin
Multiplatform is. Hiermee kun je zowel front-end,
back-end, als mobiele applicaties bouwen in Kotlin.
Gedeelde code hoef je maar één keer te schrijven.
De vraag is echter: hoe bouwen we een webpagina in
Kotlin/JS met React? Het antwoord: met Kotlin DSL’s.
In dit artikel komen DSL’s uitgebreid aan bod. Wat
zijn DSL’s en hoe maak je zelf een DSL in Kotlin?
{ DSL }
Het maken en gebruiken van DSL’s wordt wel ‘het kroonjuweel van
Kotlin’ genoemd. Wat is een DSL? De afkorting staat voor Domain
Specific Language. Bij programmeertalen kun je onderscheid
maken in General Purpose Languages (GPL) en DSL’s. Een GPL is zó
compleet, dat je er ieder probleem mee kunt oplossen: UI’s, backends, webservices, algoritmes, AI, etc. Voorbeelden van GPL’s zijn:
Kotlin, Java en C#.
Een DSL daarentegen focust juist op het oplossen van een probleem in een specifiek domein. Alles wat daar niet voor nodig is,
is uit de DSL weggelaten. Voorbeelden: SQL, regular expressions,
Gherkin. Met deze talen kun je moeilijk een UI bouwen, maar een
domeinspecifieke operatie ziet er veel compacter uit dan in een
GPL. Bedenk maar eens hoe je een query op een database uitvoert
in pure Java vergeleken met SQL. Ook de Gradle buildfile kun je
schrijven met een in Kotlin gedefinieerde DSL.
Vervolgens is er nog het onderscheid tussen ‘interne’ en ‘externe’
DSL’s. Een externe DSL heeft zijn eigen, onafhankelijke syntax.
Een interne DSL is onderdeel van een GPL, met precies dezelfde
syntax. Het is een specifieke, vaak declaratieve manier van het
gebruiken van de hoofdtaal. Een voorbeeld is het opschrijven van
een query in SQL (externe DSL) vergeleken met in Kotlin en de
interne DSL van Exposed [2]:

Bram Janssens is trainer
bij Info Support. Hij houdt
ervan om zijn kennis met veel
enthousiasme over te dragen.
Plezier in het vak vindt hij het
belangrijkst!

(Country join Customer)
.slice(Country.name, Count(Customer.id))
.selectAll()
.groupBy(Country.name)
.orderBy(Count(Customer.id), isAsc = false)
.limit(1)

Listing 2: query in Exposed (interne DSL).
Er is geen duidelijke grens tussen een GPL en een DSL, maar wat
een DSL in elk geval onderscheidt, is dat er een vaste structuur is:
de grammatica. Een API geschreven in een GPL bestaat uit allerlei
losse methodes die je zelf op de juiste manier en in de juiste
volgorde moet aanroepen. Zo’n API wordt ook wel een ‘command-query API’ genoemd. Echter, de operaties van een API in
een DSL zitten in een vaste structuur. Die structuur wordt in Kotlin
afgedwongen via ofwel een aaneenschakeling van methodeaanroepen (zoals hierboven), ofwel door het nesten van lambda’s,
wat ik hieronder uitleg.
{ HTML MET DSL }
HTML kunnen we in Kotlin met behulp van een DSL opbouwen:
createHTML().table {
for ((num, word) in mapOf(1 to "one", 2 to
"two")) {
tr {

SELECT Country.name, COUNT(Customer.id)

td { +"nr. $num" }

FROM Country

td { + word }

JOIN Customer
}

ON Country.id = Customer.country_id
}

GROUP BY Country.name
ORDER BY COUNT(Customer.id) DESC

}

LIMIT 1

Listing 1: query in SQL (externe DSL).

Hier gebruiken we een API uit de kotlinx.html-library
(createHTML()) en de DSL die erbij hoort. Waarom zou je
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HTML willen bouwen met Kotlincode? Ten eerste, omdat het
gecompileerd wordt, dus type-safe is. Ten tweede, omdat je
iedere taalconstructie kunt gebruiken, bijvoorbeeld loops.
In deze code zie je nog een aantal interessante taalconstructies uit
Kotlin die losstaan van DSL’s:
Iedere entry uit de map wordt uitgepakt naar twee variabelen, num
en word. Dit heet ‘destructuring’.
Het aanmaken van een (immutable) map gaat eenvoudigweg door
het aanroepen van de standaard first class function mapOf(…).
Een entry in een map is een pair, die je kunt aanmaken met de infix
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notatie ".. to ..".
Kotlin kent ‘string interpolation’, waarmee de waarde van een
variabele in een string gezet wordt: "nr. $num".
In Kotlin kunnen we operators overloaden. Dat is hier gedaan
voor de unary plus operator op een string (normaal om een getal
positief te maken): +"nr. $num".
{ REACT MET DSL }
Als we een Single Page Application met React [3] willen maken,
voegen we een aantal React dependencies toe aan onze Gradle
buildfile. Dit geeft ons een DSL waarmee we React componenten
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in Kotlin kunnen beschrijven. Ik noem het bewust ‘beschrijven’,
omdat we declaratief aan het programmeren zijn. We zeggen wát
we willen, niet hóe we het willen. We maken een class die het
React component voorstelt. Hierin beschrijven we met behulp van
React en de DSL ons component:
class App : RComponent<RProps, AppState>() {
override fun RBuilder.render() {
h1 { +"Video Explorer" }

een aantal geavanceerde taalconstructies om dit mogelijk te
maken. Dit ga ik uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
{ DE MAGAZINE DSL }
Ik wil een feature maken om een magazine mee te kunnen declareren en bouwen. Een magazine bevat ‘articles’. Een article bestaat
uit een ‘title’ en ‘content’. Als output wil ik een XML met daarin alle
data van een magazine. Als ik dit op de klassieke manier aanpak,
zou ik misschien zoiets verzinnen:

div {
h3 { +"Videos to watch" }

val jm = Magazine("Java Magazine", 2021, 4)

videoList { ... }

jm.append("<article>")

...

jm.append(" <title>Kotlin DSLs</title>")

}

jm.append(" <content>This is a story about DSLs.</

}

content>")

}

jm.append("</article>")

Deze class kunnen we vervolgens renderen vanuit de main:
fun main() {
render(document.getElementById("root")) {

Je begrijpt dat dit geen waterdichte oplossing is. De programmeur
moet zelf het interne formaat (syntax en grammatica) van een
magazine kennen en kan hierin allerlei fouten maken. De compiler
kan niets checken. Het is niet type-safe.

child(App::class) {}
}

Dit kunnen we oplossen door een zogenaamde ‘type-safe builder’
te definiëren. Mijn uiteindelijke magazine in DSL-vorm ziet er zo uit:

}

Zie verder de Kotlin/JS-tutorial [4].

val jm =
magazine("Java Magazine", 2021, 4) {
article {

{ EEN DSL ONTLEED }
Hoe zit een DSL technisch gezien in elkaar? Nu wordt het een
beetje ingewikkeld. Een DSL in Kotlin bestaat syntactisch gezien uit
lambda’s en functies:

title { +"Kotlin DSLs" }
content { +"This is a story about
DSLs." }
}

De Kotlin syntax voor een lambda (een variabel stukje gedrag) is:
lambda = { a, b -> result }

De Kotlin syntax voor het meegeven van een lambda aan een
functie is:
functie( { lambda } ) // 1, of
functie(){ lambda }

// 2, of

functie

// 3.

{ lambda }

}

Hoe heb ik dit gedefinieerd? Technisch gezien bestaat dit stukje
code uit functies (magazine, article, title en content) en
lambda’s (alles tussen {}’s , hier vier stuks). Het is een nesting van
een aantal ‘higher order functions’. Aan iedere functie geven we
als laatste argument een lambda mee. We geven bijvoorbeeld aan
de functie magazine(…) de lambda { article … } mee. De
lambda wordt uitgevoerd binnen de functie, zodat een article aan
een magazine kan worden toegevoegd.

Als de lambda de laatste parameter van de functie is (1), mag je de
lambda buiten haakjes halen (2). Als er geen parameters overblijven, mag je de haakjes weglaten (3). Een functie die een functie
als argument meekrijgt (lambda) noemen we een ‘higher order
function’.

Maar deze lambda’s zien er niet uit als lambda’s! Een lambda ziet
er immers normaal gesproken zo uit: { (in) -> in.doeIets()
}. Hier ontbreekt echter het gehele linker gedeelte en het pijltje. Er
staat alleen maar { doeIets() }. Dit is mogelijk door een aantal
syntactische trucjes toe te passen:

Deze syntax leent zich uitstekend voor het maken van een goed
leesbare DSL! Het lijkt namelijk alsof je een element aan de taal
hebt toegevoegd, zoals bijvoorbeeld try { ... }. Kotlin bevat

De input parameter mag je vervangen door het keyword it: {
it.doeIets() }.
Bij het uitvoeren van een lambda binnen een functie mag je de
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lambda ook aanroepen óp een object in plaats van dat je de
lambda aanroept mét het object als parameter. Dit heet ‘lambda
with receiver’.
Dit moet ik nog even uitleggen. Stel, we hebben een functie die
een string kan opbouwen. Deze krijgt een lambda mee die de
acties voorstelt om uit te voeren op een stringbuilder. De lambda
heeft een StringBuilder als input parameter:
fun buildString(actions: (StringBuilder) -> Unit):
String {
val sb = StringBuilder()
actions(sb) // call lambda WITH sb as param
return sb.toString()
}

Een aanroep ziet er zo uit:
val rev = buildString { sb ->
sb.append("marB snessnaJ")
sb.reverse()
}

Door het toepassen van stap 1 wordt de aanroep al iets
eenvoudiger:
val rev = buildString { // it: StringBuilder
it.append("marB snessnaJ")

sb kunnen aanroepen. De lambda bevindt zich nu als het ware

binnen de scope van de klasse StringBuilder: we hebben de
klasse ‘uitgebreid’ met een lambda. Daardoor kunnen we binnen
de lambda over this beschikken, het StringBuilder-object. En
this.append() is hetzelfde als append().
{ GRAMMATICA DEFINIËREN }
Nu kunnen we de
grammatica van onze
Magazine DSL definieren. Een magazine
bestaat uit de volgende
elementen: tags
(article, title, content)
en tekst (“Kotlin DSLs”,
“This is…”). Title en
content mogen worden
genest in article. De
structuur definiëren we
met een hiërarchie van
classes en methodes,
zie Afbeelding.
Als top-levelfuncties hebben we nog nodig: magazine(…) en
article(…). Nu kun je de DSL gaan gebruiken. De volledige
code kun je vinden in mijn GitHub repo: https://github.com/
sajanssens/kotlindsl. Een andere goede uitleg vind je in
referentie [5].

it.reverse()
}

Hier is `it` de mee te geven StringBuilder. Door stap 2 toe te
passen wordt het:
val rev = buildString { // this: StringBuilder
append("marB snessnaJ")
reverse()
}

Nu is `this` de mee te geven StringBuilder. Daarvoor moeten
we de definitie van buildString(…) wel iets aanpassen:
fun buildString(actions: StringBuilder.() ->
Unit): String {
val sb = StringBuilder()
sb.actions() // call lambda ON sb
return sb.toString()
}

De lambda actions heeft nu een StringBuilder als receiver
type in plaats van als input parameter, zodat we de lambda óp
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{ CONCLUSIE }
DSL’s in Kotlin zijn een krachtig hulpmiddel om domeinspecifieke
taken uit te kunnen voeren op een type-safe manier. Hierin zien
we weer de kracht van Kotlin terug, waarin we zowel objectgeoriënteerd als functioneel kunnen programmeren en dit kunnen
combineren. In Kotlin kun je zelf DSL’s maken of DSL’s van anderen
gebruiken. Zelf een DSL maken zal je niet zo vaak doen, net zoals
het zelf maken van library- of frameworkcode. Ik heb je laten zien
hoe een simpele DSL in elkaar zit. Als je dat kon volgen: applausje
voor jezelf! <

{ REFERENTIES }
1 Kotlin in Action - Dmitry Jemerov and Svetlana Isakova ISBN 9781617293290
2 Exposed: https://github.com/JetBrains/Exposed
3 React: https://reactjs.org/
4 Building Web Applications with React and Kotlin/JS:
https://play.kotlinlang.org/hands-on/
5 Type safe builders: https://kotlinlang.org/docs/typesafe-builders.html

19
18-01-2022 13:49

KTOR

Kotlin coroutines en DSL voor
server-side applicaties
Met de ondersteuning van lambda’s en lichtgewicht
threads in de opkomende taal Kotlin opent zich de
deur voor nieuwe libraries in de vorm van DSL’s:
Domain Specific Languages. Het schoolvoorbeeld ontwikkeld en gebruikt door Jetbrains zelf - is Ktor.
Ktor is een open source server- en client framework
die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van
moderne webapplicaties.

D

ankzij coroutines werkt het framework standaard asynchroon en doordat je geen zware dependency injection
nodig hebt, zijn Ktor applicaties ook lichtgewicht en efficiënt.
De afgelopen jaren ben ik steeds bewuster omgegaan met het
efficiënt gebruiken van resources in mijn Spring Boot applicaties,
wat voor microservices met veel load natuurlijk erg belangrijk is.
In dit artikel leer ik je de basis van Ktor en hoop ik je interesse te
wekken, net zoals Ktor dat bij mij deed.

Mitchel Nijdam is Java Tribe
Lead bij Team Rockstars IT ziet
hij kennisdeling als belangrijke
pijler voor succes.
L1
fun main() {
embeddedServer(Netty, port = 8080, host =
"0.0.0.0") {
routing {
get("/") {
call.respondText("Hello World!")
}
}
}.start(wait = true)

{ DE KTOR DSL }
Een DSL in Kotlin bestaat uit een library gemaakt met extension
functions en lambda’s als laatste parameter. Een DSL dwingt
tijdens compile time af dat een framework juist wordt
gebruikt. Daarnaast geeft het de voordelen van leesbaarheid,
autocompletion in je IDE en type-safety.

}

L2
public fun Route.get(
path: String,
body: suspend PipelineContext<Unit,

In listing 1 zien we de de basis van de Ktor DSL. Dit is alles wat
nodig is om een simpele HTTP-server met een GET endpoint te
maken. Door de duidelijke naamgeving en named arguments heeft
deze code eigenlijk geen verdere toelichting nodig. Het is ook
mogelijk om de Netty of een van de drie andere server engines
configuratie via een HOCON [1] (Human-Optimized Config Object
Notation) bestand in te laden, waardoor de main functie alleen het
routing block bevat.
In Listing 1 zien we dat binnen de lambda parameter van de
get("/") functie de property call beschikbaar is. Als we
kijken naar de (versimpelde) definitie van deze functie in Listing
2, zien we dat de lambda een ‘ontvanger’ [2] heeft, namelijk

ApplicationCall>.(Unit) -> Unit
)

PipelineContext. Dit betekent dat de lambda toegang heeft tot alle
methodes en velden binnen deze class.
{ ASYNCHROON KARAKTER }
Het komt vaak voor dat endpoints voornamelijk een doorgeefluik
zijn naar externe services, zoals een database of een REST API. Een
van de uitgangspunten tijdens de initiële ontwikkeling van Ktor was
dat de integratie met coroutines naadloos moest zijn.
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L3
fun Application.customerRouting() {
val customerRepository =
CustomerRepository()
routing {

tief klein blijven. Toch is Ktor absoluut geen beperkt framework.
Dankzij de zogenoemde ‘plugins’, die je kunt toevoegen via Gradle
of Maven dependencies, heb je de beschikking tot extra functionaliteit op verschillende plekken in de ‘pipeline’. In Afbeelding 2 zie
je dit schematisch afgebeeld. Een klein geheim: eigenlijk is Routing
ook een plugin!

post("/customer") {
val customer = call.
receive<Customer>()
customerRepository.add(customer)

Afbeelding 1.

call.respondText(
"Customer stored correctly",
status = HttpStatusCode.Created
)
}
}
}
data class Customer(val name: String, val age:
Int)
class CustomerRepository {

Afbeelding 2.

suspend fun add(customer: Customer) {
// updates database
}
}

In Listing 1 zien we dat de asynchrone Netty engine wordt gebruikt.
Dit maakt het mogelijk om binnen de routes gebruik te maken van
coroutines, een van de geprezen functionaliteiten van Kotlin. Een
coroutine is een ‘lichtgewicht thread’: wachten op een callback
neemt geen thread in beslag waardoor een veelvoud aan parallelle
request tegelijk afgehandeld kan worden.
In de praktijk betekent dit dat reactive en callback-heavy
code op een leesbare manier geschreven kunnen worden.
De PipelineContext class waar we binnen de lambda ‘in’
werken extends CoroutineScope, waardoor binnen de lambda
standaard coroutines gebruikt kunnen worden. Dit ontzorgt ons
met het managen van deze scope. In Listing 3 zie je een voorbeeld
waarbij het opslaan van de klant via een suspend functie gaat. In
de tijd die de applicatie wacht op het resultaat van de database is
er geen fysieke thread bezet en hoeven we niet te werken met een
lastige callback.

Maar waar moet je nu precies aan denken bij deze plugins?
> Content negotiation voor het afdwingen van de juiste ContentType headers en het configureren van de (de)serialisatie.
> Authenticatie om bijvoorbeeld endpoints van Basic Auth te
voorzien.
> Logging en metrics voor het opsporen van problemen.
> Statische content teruggeven, zoals afbeeldingen, HTML of zelfs
via templating engines zoals Thymeleaf.
Dit is een greep uit de huidige 42 beschikbare plugins voor Ktor. In
Listing 4 zien we een voorbeeld van de auth plugin. De install
functie activeert een plugin en binnen de lambda kunnen we

embeddedServer(Netty) {

L4

install(Authentication) {
basic {}
}
routing {
authenticate {
get("/") {
call.respondText("I am

{ PLUGINS }
Eigenlijk bestaat de basis van Ktor’s library uit zeer beperkte
functionaliteit, voornamelijk het verwerken van het request en response samen met het toepassen van de routing en applicatielogica
(zie Afbeelding 1). Dit houdt in dat de applicatie snel opstart (een
hello world applicatie in 0.4 seconde) en dat docker images rela-
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authenticated!")
}
}
}
}
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JETBRAINS HEEFT
AANGEKONDIGD
EEN ONLINE
BIBLIOTHEEK
TE ONTWIKKELEN
WAAR IEDEREEN
PLUGINS AAN
TOE KAN VOEGEN EN
DOWNLOADEN. ZO KAN
JEZELF DUS OOK
HELPEN OM KTOR
TE VERBETEREN.

Afbeelding 3.
eventueel extra configuratie toepassen, in dit geval met basic
authentication.
Handig om te weten is dat je ook zelf plugins kan ontwikkelen. Jetbrains heeft aangekondigd een online bibliotheek te ontwikkelen
waar iedereen plugins aan toe kan voegen en downloaden. Zo kan
je zelf dus ook helpen om Ktor te verbeteren.
{ SUPPORT IN INTELLIJ }
Om een framework juist, efficiënt en met plezier te kunnen gebruiken, is goede tooling cruciaal. Toevallig ontwikkelt het Tsjechische
bedrijf naast Ktor ook de populaire ontwikkelomgeving IntelliJ
IDEA en steekt het niet onder stoelen of banken dat het de ervaring met eigen producten zo goed mogelijk wil maken. Zo ook voor
Ktor, waarvoor Jetbrains een IntelliJ plugin heeft gemaakt die helpt
bij alle facetten van het framework. Tot ongenoegen van een deel
early adopters van Ktor werd de plugin in 2021 alleen nog voor de
betaalde versie Ultimate beschikbaar gesteld. Om deze betrokken
ontwikkelaars tegemoet te komen, werd wel de website Ktor
Project Generator (https://start.ktor.io/) gemaakt.

Na installatie van de plugin zie je direct de toegevoegde waarde,
wanneer je een nieuw project aanmaakt en naast Java of Kotlin
ook kan kiezen voor Ktor (zie Afbeelding 3). Nadat je via de wizard
de plugins hebt gekozen die je nodig hebt, maakt IntelliJ een project aan, klaar voor gebruik.
Ook tijdens het ontwikkelproces krijg je via de plugin toegang tot
overzichten van endpoints, quick actions (zoals het maken van
tests voor specifieke endpoints) en opties voor het genereren van
OpenAPI definities.
{ CLIENT SIDE }
Ik heb dit artikel geschreven vanuit mijn ervaring als back-end
ontwikkelaar, maar het is goed om te weten dat Ktor zowel server
als client functionaliteit bevat. Veel van de mogelijkheden via de
plugins zijn met zowel de server als client te gebruiken en lijken
ook veel op elkaar. Hierdoor lijkt het implementeren van beide
kanten veel op elkaar, wat in sommige gevallen erg handig kan
zijn. Bijvoorbeeld bij het implementeren van een API die bedoeld
is om door Android geconsumeerd te worden, aangezien Ktor
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L5
routing {
webSocket("/chat") {
send("You are connected!")
for (frame in incoming) {

moet je zowel een server- als client-applicatie maken. Listing 5 laat
de versimpelde versie van de server-side zien. Wanneer een client
verbindt met het pad "chat" krijgt deze een bericht terug dat de
verbinding is gelukt. Daarna wordt er geluisterd naar nieuwe chatberichten die naar alle verbonden clients worden verstuurd.

frame as? Frame.Text ?: continue
// broadcast to all other

We kunnen Ktor ook gebruiken om als client met deze websocket
verbinding te leggen. Hiervoor hebben we een HttpClient object nodig en maken we goed gebruik van coroutines om parallel
berichten te kunnen ontvangen en te versturen. In Listing 6 zien
we de volledige client code.

connections
}
}
}

L6
fun main() {
val client = HttpClient {
install(WebSockets) // enable the plugin
}
runBlocking {
client.webSocket(path = "/chat") {

{ MULTIPLATFORM }
Binnen de Kotlin community wordt er met veel verwachting gelet
op het project Kotlin Multiplatform, en dat is niet voor niets. Het
kan Kotlin naar native code genereren voor platformen zoals
Netscape (JavaScript), JVM of iOS. Zoals je kunt lezen in de documentatie stellen zij dat het ‘de tijd die nodig is om software voor
verschillende platformen te onderhouden verkleint, maar nog
steeds de platform specifieke voordelen behoudt’ [4].

val messageOutputRoutine = launch {
for (message in incoming) {
message as? Frame.Text ?:
continue
println("Nieuw bericht:
${message.readText()}")
}

Ook het team achter Ktor ziet hier voordelen in en heeft ondertussen moeite gedaan om de client helemaal multiplatform te maken.
Support voor de server is, zoals aangekondigd, gepland voor versie 2.0, die op het moment van schrijven binnenkort uit zal komen.
Ktor kan daarmee dus ook goed worden ingezet in multiplatform
mobile applicaties.

}
val userInputRoutine = launch {
while (true) {
val message = readLine() ?: ""
send(message)
}
}
userInputRoutine.join()

{ CONCLUSIE }
Ktor is in de basis een simpel en toch divers framework met veel
mogelijkheden. Door het lichtgewichte en efficiënte karakter kan
het een goede optie zijn voor bijvoorbeeld FaaS (Function as a
Service) oplossingen. Ook voor het bouwen van simpele microservices heeft het framework potentie. Met goede documentatie,
meer toepassingen en stabiele software kan Ktor een mooie
toekomst tegemoet gaan.

messageOutputRoutine.cancelAndJoin()
}
}

Alle voorbeelden kunnen in een werkende applicatie gevonden worden op mijn GitHub repository ‘Ktor Sample for Java Magazine’ [5]. <

client.close()
}

{ REFERENTIES }
ook daarvoor wordt ondersteund. Je verwacht het niet, maar zelfs
Android ontwikkelaars worden door Ktor enthousiast om ook
server-side applicaties te schrijven, zo blijkt uit de keynote van
Dan Kim uit 2019 genaamd: Ktor for Mobile Developers: Fear the
server no more! [3]
Als voorbeeld kunnen we kijken naar een chat app die de WebSockets plugin gebruikt. Om met de websockets te interacteren,
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> https://github.com/lightbend/config/blob/master/HOCON.md
> https://kotlinlang.org/docs/lambdas.html#function-literalswith-receiver
> https://youtu.be/SOPEc8JnFl4
> https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html
> https://github.com/MitchelNijdam-Rockstars/Ktor-Samplefor-Java-Magazine
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GOOD 2B BACK

Wat voelde dit weer lekker, een fysiek J-Fall evenement! Ook wij
hadden dit enorm gemist! Dus als eerste met diep respect een buiging
voor de NLJUG die dit event weer als vanouds, met in achtneming van
alle beperkingen, heeft georganiseerd. Dit jaar helaas maar 75% van de
normale hoeveelheid J-Fall bezoekers maar ondanks dat hebben wij er
veel van deze bij onze stand gezien
EARLY BIRD SESSIES:
Ondanks dat het vroeg was (08.00) waren
de zalen toch redelijk bezet. Een van deze
sessies was Project LITTIL van Stichting
Devoxx4Kids. Deze stichting zet zich belangeloos in om kinderen in de leeftijden van
9 tot 14 hun eerste stappen te laten zetten
in het programmeren. Project LITTIL gaat
net weer een stapje verder. Dit gaat een
platform worden waarin IT personeel zich
als docent kan aanbieden aan een basisschool. Denk hierbij aan het geven van een
les Scratch of Minecraft. ABN AMRO developer Eddy Vos besteed zijn vrije tijd aan
dit project als Product Owner. Dit project
is op zoek naar meer docenten dus geef je
op via https://www.littil.org
DE OPENING:
Zoals wij het van de NLJUG kennen was de
opening een, dit keer muzikaal, spektakel.

Met violen werd het publiek wakker geschud. Bert-Jan Schrijver en Brian Vermeer
namen daarna het woord met wat updates
gevolgd door de keynote van Michel
Schudel.
DE SESSIES:
Er waren uiteraard over de hele dag veel
sessies te bezoeken. Maar ABN AMRO was
zeer trots om een sessie te geven over
‘Development with your eyes closed’. Een
sessie waarin onze collega Mitchel Snel
het publiek meeneemt in zijn wereld van
development. Mitchel is blind geboren en
is 2 jaar geleden de uitdaging aan gegaan
om Java te leren. De voor ons al bekende
kleuren of waarschuwingstekens in de IDE
zijn voor Mitchel juist een extra uitdaging.
Hij leest namelijk zijn scherm via text-tospeech. Hierdoor is het voor hem ook zeer
belangrijk dat code clean is en variabelen

De zaal was goed gevuld en aan het eind
waren er veel vragen die Mitchel heeft
kunnen beantwoorden. En zijn sessie is
dan ook beloond met een 8e plek in de
top 10 best gescoorde sessies van 2021 en
daar zijn wij heel trots op.
een duidelijke betekenis hebben in de
naam. Juist deze punten stipt Mitchel aan
in zijn sessie. En om een goed idee erbij te
krijgen gaat het scherm voor het publiek
vaak op zwart en mogen ze meeluisteren
wat Mitchel hoort. Echter wel in een veel
langzamer tempo dan Mitchel normaal
afspeelt.
ABN AMRO TEAM:
Team ABN AMRO op J-Fall bestond dit
jaar vooral uit Chapter Leads Java. Een
nieuwe functie binnen ABN AMRO waarin
wij kennisdeling en coaching van onze
javanen naar een hoger niveau willen
brengen. Wij hebben een volle blog op
https://developer.abnamro.com en
in 2022 gaan wij weer regelmatig MeetUps
organiseren via https://meetup.com/
abn-amro-developer
Schrijf je vrijblijvend in
op onze nieuwsbrieven
en MeetUp groep om ons
te volgen. En dan zien wij
elkaar weer op J-Spring! ●

Ons digitale rad van fortuin is veel bezocht en wij hebben 3 bezoekers blij kunnen maken
met hele mooie LEGO pakketten.
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WRITE LINES
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OR BUILD
NEXT-GENERATION
APPS?
GET THE FUTURE
YOU WANT
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NLJUG INNOVATION
AWARD 2021
De NLJUG Innovation Award wordt toegekend aan
het meest innovatieve (Java) project dat in dat jaar
heeft plaatsgevonden. Deze felbegeerde award
wordt jaarlijks op J-Fall uitgereikt en afgelopen
herfst is de NLJUG Innovation Award in ontvangst
genomen door…
{ DE WINNAAR VAN DE NLJUG INNOVATION AWARD 2021 }
Ook dit jaar heeft de onafhankelijke jury van (Java) experts mogen
genieten van alle innovatieve nominaties. De inzendingen zijn uiteraard kritisch tegen het licht gehouden en alhoewel er meerdere
interessante en bijzonder innovatieve projecten zijn ingezonden,
was de unanieme conclusie van de Jury dat Picnic Technologies
de NLJUG Innovation Award winnaar van 2021 is!
De jury heeft gekozen voor het toekennen van de Innovation
Award 2021 aan Picnic Technologies, omdat het bedrijf met het
Automated Warehouse project een innovatieve slag heeft weten te
slaan in de traditionele industrie van Warehouse Control. Door het
ontwikkelen van een eigen Warehouse Control System, voor hun
25.000m2 grote nieuwe Fulfilment Center in Utrecht, hebben zij
een geautomatiseerd proces weten in te richten van de vrachtwagen van de leverancier tot aan de niet meer uit het straatbeeld te
denken Electric Picnic Vehicles (EPVs).

Sjoerd Cranen en Matthijs IJkema van Picnic Technologies
nemen de Award in ontvangst tijdens de J-Fall opening
Keynote.
{ NLJUG INNOVATION AWARD 2022 }
Uiteraard is er ook dit jaar weer een kans
om deze felbegeerde award in ontvangst
te nemen. Werk jij aan een innovatief
(Java) project? Hou de updates vanuit de
NLJUG rondom de nominatieperiode in de
gaten, want we zien graag jullie Innovation
Award nominaties voor dit jaar tegemoet!
Op een innovatief 2022!

Picnic’s Automated Warehouse is gebouwd met Spring Boot (Java
11) & Angular en draait op Kubernetes. De innovatieve cloud based
oplossing stelt Picnic in staat om de capaciteit van een essentiële
service op het gebied van levensbehoeften in Nederland significant uit te breiden en maar liefst 150.000 huishoudens wekelijks
te voorzien van boodschappen. Door het ingenieuze algoritme
van het controlesysteem kunnen er niet alleen meer huishoudens
bediend worden, maar is er nu ook minder sprake van ‘waste’,
doordat de opgeslagen boodschappen efficiënter worden gemanaged.
Dankzij bovenstaande én het feit dat Picnic het Green Field project
in maar liefst twee jaar tijd heeft weten te implementeren, kan de
jury niets anders concluderen dan dat Picnic en het team hiermee
een indrukwekkende en innovatieve prestatie hebben geleverd.
Die prestatie in combinatie met de hoge mate van complexiteit
als ook de impact op de samenleving maken dat de jury Picnic
Technologies beloont met deze award.

Bas W. Knopper

Tweede plaats – De (door 42) vernieuwde Dienstverlener
Beheer (DVB) service van de ANWB.
Derde plaats – Startup en privacy safe real-time data
processing platform Stream Machine.

DE JURY
Ingrid Romijn - Program manager @ QuTech
Arjen Wiersma - Head Lecturer Cyber Security @ NOVI
Hogeschool
Johan Janssen - Software Architect @ Sanoma Learning &
JavaOne Rockstar

28
28 INNOVATION AWARD.indd 28

18-01-2022 13:49

Partnercontent

WAAROM IEDERE JAVA
DEVELOPER J-FALL ZOU
MOETEN BEZOEKEN
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Kotlin, Java, AI, Reactive,
Cloud, Automation en meer? Dan is J-Fall hét evenement waar je bij moet zijn! Er zijn leerzame sessies,
hands-on labs, coding challenges bij de stands,
genoeg eten en leuke mensen! Hieronder neem ik je
mee op mijn avontuur.
{ MUZIKALE START EN INSPIRERENDE KEYNOTE }
J-Fall kenmerkt zich altijd met een flitsende start van de conferentie, zo ook dit keer. Twee violistes starten de dag met een flinke
dosis energie en goede muziek. Na de aftrap door de NLJUG was
het de eer aan Michel Schudel, werkzaam als software developer
bij de Rabobank. Hij vertelde ons meer over hoe je de performance van je team kan verbeteren en deelde enkele best practices.
Vooral nu in deze rare tijden is het goed om kritisch te kijken naar
de huidige manier van werken. Sla onnodige meetings of rituelen
over. ‘Less is more’, alleen zo krijgen we features afgerond! Daarnaast is het goed om een dedicated Product Owner te hebben, gezamenlijk je code reviews uit te voeren, technical depth minimaal
te houden (!), verschillende persoonlijkheden in je team te hebben
en te werken aan een t-shaped profiel van iedere developer.
{ KOTLIN STEEDS MEER MAINSTREAM }
Wat ik als developer waardeer, is dat we steeds meer Kotlin zien
in projecten, zo ook bij de Rabobank. Niet omdat het moet, maar
omdat we de code simpeler en leesbaarder willen maken. En
daarnaast hebben we geen last meer van die ‘veel voorkomende’
nullpointer exceptions. Zoals wetenschapper Tony Hoare zegt:
“I call it my billion dollar mistake, it was the invention of the null
reference”.

Ko Turk, Java Developer
Blue4IT bij de Rabobank.
{ INVESTEER IN JEZELF }
Wat me ook opviel deze dag is dat we moeten blijven investeren
in onze kennis. De technologie verandert zo snel, waardoor het
belangrijk is om open te staan voor nieuwe dingen. Belangrijke
takeaways van enkele sessies:
Investeer tijd in hobbyprojecten, maak bijvoorbeeld een gave
game (‘Flappy bird’) met interessante technieken, zoals Tom Cools
ons vertelt.
Oefen je coding skills door het maken van CodeKatas met meerdere developers, zoals Roy Straub aangaf in zijn sessie. Maak fouten,
leer en heb vooral veel lol samen!
Geef constructieve feedback aan elkaar en wees respectvol.
Alleen dan word je een Sensei over je eigen ontwikkeling (Roy
Braam).
Tot slot, dit was de beleving op J-Fall vanuit mijn kant. Er waren
uiteraard nog heel veel andere gave sessies die ik niet heb benoemd. Kijk ze vooral nog eens terug.
Lees je liever blogs? Check dan eens de Rabo Techblog op
https://rabobank.jobs/en/techblog/. <

Er valt veel positiefs te vertellen. Maar wat is nu de gevaarlijke kant
aan het gebruik van Kotlin? De boodschap van Bart Ankelaar (Site
Reliability Engineer) was: “With great power comes great responsibility”, gebruik Kotlin zoals het hoort! Gebruik juiste benamingen
bij het maken van extension methods, operator overloading, wees
duidelijk en kijk uit met code duplicatie (het stukje code kan al
ergens anders gemaakt zijn).
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UNIT-TESTS VOOR
JE DATABASE MET
TESTCONTAINERS
Waarom unit-tests? De database betrek je toch
alleen bij integratietests? Ja en nee. Bugs in SQL zijn
lastig te vinden en kunnen rampzalig uitpakken: alle
reden dus om gedetailleerd te testen. Testcontainers
helpt daarbij. Met deze tool betrek je moeiteloos een
Docker container van je database in een JUnit suite.

I

n dit artikel kan ik niet alles over het Testcontainers framework
uitleggen, maar de documentatie op testcontainers.org is
uitstekend en meer dan basiskennis van Docker heb je niet nodig.
Interessanter is de vraag waarom en wanneer je de database
überhaupt wil inzetten voor je automatische tests en hoe dit
efficiënt kan. Snelheid is een belangrijke factor en voordat we de
code induiken, ga ik dieper op deze kwesties in. In het bijbehorende GitLab project [1] vind je voor alle codefragmenten uitgebreide
Javadoc.
{ SNEL EN VEEL VERSUS TRAAG EN WEINIG }
De testpiramide is een nuttig hulpmiddel om tests te rangschikken.
Aan de basis zijn de tests talrijk, gedetailleerd en is de code under
test geïsoleerd. Hoger in de piramide testen we de integratie tussen de componenten en zijn de tests globaler, kleiner in aantal en
kostbaar om te schrijven en te draaien. Aan de top testen we liefst
met een kopie van de productieomgeving.
Neem twee Java services die via een interface communiceren.
Voor een integratietest hoeven we niet elk succes- en faalscenario
van dat verkeer te valideren. Dit is duur vanwege het netwerkverkeer, maar ook dubbelop. Dit had je moeten doen in de unit-tests
van elke service apart. We hoeven enkel te weten dat de koppeling
werkt en dat de services elkaars contract respecteren.
Volgens het kostencriterium hoort betrekken van de database
hoog in de piramide. Het is een afhankelijkheid geïsoleerd van
andere proceslogica, liefst achter een interface. Toch is het niet
genoeg om enkel te testen dat onze applicatie ‘kan praten’ met

Jasper Sprengers is
Java engineer bij Team
Rockstars IT. Hij schrijft
regelmatig over testen,
craftsmanship en Agile.

de database. In een Java back-end project bevindt SQL code zich
vaak te midden van Java code, en die SQL is meestal niet triviaal en
daarmee foutgevoelig. Alleen met een werkende database test je
dat die code correct is.
{ SQL IS CODE, EN CODE MOET JE TESTEN }
Complexe en bedrijfskritische code verdient uitgebreid testen
vanwege de potentiële schade door fouten. Zeker als er geld of
veiligheid in het geding zijn. Dit kunnen implementatiefouten zijn
ten opzichte van de specificatie of denkfouten in de specificatie
zelf. Een specificatie van wat de code moet doen is er altijd, of die
nu beschreven staat of alleen maar in je hoofd zit. Code met complexe SQL statements voldoet vaak aan beide criteria van complex
en bedrijfskritisch. Tests moeten net zo diep in detail gaan als
unit-tests, maar wel met een echte database en geen in-memory
surrogaat.
Ook met een database op je laptop zijn interacties vanuit een JUnit
test kostbaar. We willen optimale testdekking van alle testpaden,
maar met een minimumaantal queries. Scherm die dus goed af
van je bedrijfslogica achter een granulaire interface, dat wil zeggen
liefst één methode per SQL query. Dat houdt het aantal testscenario’s per methode laag, waardoor vaak één test al voldoet. Schrijf
alleen maatwerk SQL voor ingewikkelde, geoptimaliseerde interacties en gebruik ORM voor het simpele werk. Dat scheelt fouten.
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Waarom is dit verstandig? Neem de volgende simpele proces
logica in RentalService. Een goede testsuite valideert drie faal
scenario’s (onbekend lid, onbekende film, al drie films uitgeleend)
en één successcenario. We roepen vier keer getMemberById
aan, maar om de SQL achter die methode te valideren is één keer
wel genoeg. Dus verbergen we de database interface achter een
mock en kunnen we createRental sneller en net zo goed testen
zonder de database. Voor de afzonderlijke methoden van de
rentalDao implementatie gebruiken we wel een echte database,
maar nu roep je getMemberById maar één keer aan (listing 1).

{ MANAGED CONTEXT }
Met Testcontainers wordt starten, inrichten en opruimen van de
database onderdeel van de levenscyclus van de testsuite. Dat heet
een ‘managed context’. De testrun start een nieuwe databasecon
tainer en verwijdert hem weer nadat de laatste test klaar is. Het
voordeel is dat je naast Docker op je workstation of CI-server
verder niets nodig hebt of hoeft te configureren. Maar snel is het
niet. Van oudsher is de testdatabase vaak een externe service. Dat
scheelt opstarttijd, maar de tests krijgen de beheertaak om alles
in een consistente staat te brengen en te houden. Eén centrale

public Rental createRental(long memberId, long movieId) {

L1

rentalDao.getMemberById(memberId).orElseThrow(() -> new IllegalStateException("No member with ID " +
memberId));
rentalDao.getMovieByID(movieId).orElseThrow(() -> new IllegalStateException("No movie with ID " +
movieId));
long openRentals = rentalDao.getOpenRentalsForMember(memberId).size();
if (openRentals >= 3) {
throw new IllegalStateException("Cannot rent more than three movies at the same time");
}
return rentalDao.createRental(memberId, movieId, LocalDate.now());
}
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testdatabase voor het hele team is trouwens zelden werkbaar.
Als meerdere testsuites tegelijk draaien, krijg je onherroepelijk
schrijfconflicten. Een lokale Docker omgeving met voorspelbare
startdata is daarom het meest stabiel.

statische container wordt daarentegen telkens ververst. Initiëren
van een lege database kost tijd, dus dit is af te raden. Het framework zorgt dat de container correct opstart en wacht totdat de
database bereikbaar is, voordat de eerste test mag draaien.

{ DE GENERIEKE CONTAINER }
Tijd voor code! Ons voorbeeld is de SpringBoot back-end van een
ouderwetse videotheek. Handig om het GitLab project uit te checken en bij de hand te houden. De handle naar je Docker container
is de GenericContainer, meestal een toegesneden subklasse
daarvan. Voor alle grote databases heb je implementaties zoals
MariaDBContainer om de configuratie compact te houden. Een
eigen specialisatie per project is wel zo handig. Deze container
maakt een database blockbuster gebaseerd op het publieke
mariadb image.

{ GECOMBINEERD MET SPRINGBOOT }
In bovenstaand voorbeeld vraag je een connectie op van de
container, maar dat is geen typisch scenario. Meestal gebruik je
voor een back-end test een applicatiecontext. De databaseconnectie is dan al geïnjecteerd in de geteste service. Met het JUnit5
Extension mechanisme kun je @TestContainers combineren
met @SpringBootTest. Maar voordat de Spring context kan
starten, moeten we eerst de poort zetten waarop de container
beschikbaar is. Die is om goede redenen dynamisch gezet. Je mag
namelijk niet zomaar de standaard poort 3306 op de container
ook naar je host mappen. Die kan al bezet zijn als je suites parallel
draait, zeker op een CI-server.

public class CustomContainer extends
MariaDBContainer {

@SpringBootTest

super(DockerImageName.

@Testcontainers

parse("mariadb:10.7.1"));

class RentalDaoTest {

		

public CustomContainer() {

withDatabaseName("blockbuster")
.withUsername("root")

@Container

.withPassword("root");

static MariaDBContainer<?> CONTAINER = new

}

PrefabContainer();

}
@DynamicPropertySource
static void mariadbProperties

Het skelet van een test ziet er zo uit:

(DynamicPropertyRegistry registry) {
@Testcontainers

registry.add("spring.datasource.url",

class SchemaIntegrityTest {

() -> String.format("jdbc:mysql://
localhost:%d/blockbuster",

@Container

CONTAINER.

static MariaDBContainer<?> CONTAINER = new

getFirstMappedPort()));

EmptyContainer();

}
}

@Test
void someTest() {
try (Connection conn = CONTAINER.
createConnection("")){
// do something with the connection
} catch (SQLException e) {
throw new IllegalStateException(e.
getMessage());
}
}
}

Met de @TestContainers annotatie op classniveau activeer je
het framework. Voor alle velden geannoteerd met @Container
wordt een container gestart. Als het veld static is, wordt deze
hergebruikt voor elke @Test methode in je suite. Een niet-

Sinds Spring 5.2.5 is er een elegante oplossing: dynamic properties, met bijbehorende callback. In bovenstaand voorbeeld
gebeurt het volgende:
> De Docker container wordt opgestart en het framework wacht
totdat de database gereed is.
> De Spring context start op en roept de callback
mariadbProperties(..) aan. In die callback vragen we de
poort van de container op en construeren daarmee een URL, die
we als property toevoegen aan de Spring context.
> De context start op en maakt intern een DataSource aan.
> Pas daarna gaan de tests draaien.
{ PREPAREREN VAN DE DATABASE }
Misschien had je het al opgemerkt: met deze database kun je nog
weinig, want er zijn geen tabellen aangemaakt. Dat los je op door
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Veel efficiënter dan een leeg fabrieksimage is als je voorafgaand
aan je test een nieuw image bouwt, met de tabellen en veelgebruikte testdata, en hier per testrun een container van maakt. De
Docker folder bevat hiervoor een voorbeeldproject gebaseerd
op https://github.com/lindycoder/prepopulated-mysql-container-example. Onze custom Docker file gebruikt een multi-stage
build, maar als gebruiker merk je daar niets van. Je hebt maar één
commando nodig: docker build -t prefabdb.
De PrefabContainer maakt gebruik van dit nieuwe image. Alle
data is gepersisteerd in het image en meteen beschikbaar, zodra
de container start.
public class PrefabContainer extends
MariaDBContainer {
public PrefabContainer() {
super(DockerImageName.parse
("prefabdb:latest")
.asCompatibleSubstituteFor("mariadb"));
withDatabaseName("blockbuster")

een of meer SQL- of shellscripts te kopiëren naar
/docker-entrypoint-initdb.d van de nieuwe container.
Het project heeft scripts in src/test/resources/sql voor
de schemadefinitie en voor de testdata. Die voeg je als volgt toe
aan de container (let op de naamgeving: bestanden worden
uitgevoerd in alfabetische volgorde en het schema moet natuurlijk
eerst):

public class EmptyContainer extends
MariaDBContainer {
public static final String ENTRYPOINT = "/
docker-entrypoint-initdb.d/";
public EmptyContainer() {
super(DockerImageName.parse
("mariadb:10.7.1"));
withDatabaseName("blockbuster")
.withEnv("MARIADB_ROOT_PASSWORD",

.withUsername("root")
.withPassword("root");
}
}

Deze aanpak creëert wel een afhankelijkheid, omdat je het beheer
van je testdatabase buiten de testsuite belegt. Het image moet
al in de repository staan, voordat je de suite draait. Je moet ook
nadenken over een herbruikbare testset die voor meerdere suites
geschikt is; je wil geen tien aparte images. De aanzienlijke tijdwinst
per run loont echter de moeite. Bovendien wordt in een legacy
architectuur een database meestal gebruikt door meerdere projecten, waarmee het beheer van de schema’s sowieso een apart
project hoort te zijn, ondersteund met tooling voor versie- en migratiebeheer zoals Liquibase. Automatiseer zoveel je kunt, zodat
bij een schema upgrade meteen een testimage wordt gebouwd,
dat je vervolgens pusht naar je interne Docker repository, getagd
met de versie van je project.

"root")
.withClasspathResourceMapping("sql/1schema.sql",
ENTRYPOINT, READ_ONLY)
.withClasspathResourceMapping("sql/2data.sql",
ENTRYPOINT, READ_ONLY);

Mijn hoofdmotivatie voor dit artikel was om je te overtuigen dat
SQL code tegelijk cruciaal en foutgevoelig is en dat je je niet kunt
veroorloven deze ongetest te laten. Met de technieken die ik liet
zien, doe je dat afdoende en efficiënt. Happy testing! <

}
}

Dit is overzichtelijk maar ook tijdrovend. Voor elke suite wordt een
vers image opgetuigd. Met honderden tabellen is dit niet te doen.
Maar ook het initialisatieproces zelf heeft een flinke opstarttijd,
ongeacht de lengte van je startscripts.
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{ REFERENTIES }
1 https://gitlab.com/jsprengers/testcontainers

33
18-01-2022 13:49

Lead Java developer KVK

Java Software Developer

Salarisindicatie:

Salarisindicatie:

50.000 - 80.000 EUR

60.000 - 85.000 EUR

Locatie:

Locatie:

Utrecht

Nieuwegein

Technologieën:

Technologieën:

Java, SOAP, REST, SQL, XML,JPA, Hibernate, Spring Boot,

Spring Boot, Jenkins, Maven, Quarkus, Javates

JUnit, Maven, GitLab, Docker, Kubernetes

Java ontwikkelaar

Senior Software Developer

Salarisindicatie:

Salarisindicatie::

40.000 - 70.000 EUR

45.000 - 75.000 EUR

Locatie:

Locatie:

Almere

Delft

Technologieën:

Technologieën:

Java, Cloud, Spring Boot, Kubernetes

Java, C++, C#, Cloud, DevOps, Docker, Vue, React,
Angular, JavaScript

Find all these vacancies and more
at Devitjobs.nl

0122_1-1 adv. Prikbord JAVA.indd 14

11-01-2022 16:33

JVM 2 RUST

A brief introduction to Rust
for Java developers
This post is aimed at Java or Kotlin back-end developers who wish to start writing web services in Rust
or are simply interested in other languages. Below I
will explain what Rust is and show you how to build
a basic web service in Rust.
{ RUST COMPARED TO JAVA }
Rust is a ‘systems programming language’. This means that Rust is
designed to give the developer close access to the machine that
the code is running on, similar to C++. Java on the other hand is
an ‘object orientated language’ in which the developer must
communicate with the JVM which in turn translates Java Byte
code into machine code. Rust code can be compiled directly to
machine code. This allows developers like you and me to write
more performant code. This is Rust’s main selling point as a backend language.
{ BASIC TOOLING }
One of my favourite things about developing in Java is the amazing
suite of tooling available. The tooling in Rust is not quite as good
yet, but it’s improving every day. In Java, we use the Javac to compile our programs. In Rust, we use Rustc. To install Rustc simply run
this command:
curl --proto ‘=https’ --tlsv1.2 https://sh.rustup.
rs -sSf | sh

In the JVM space we usually use something like Maven or Gradle to
manage our dependencies and builds. The Rust equivalent for this
is Cargo. Cargo is a core part of the Rust development experience.
When you ran the previous command, it also installed Cargo.
To verify that cargo has been installed correctly please run:
cargo version

Cargo is what you will use to build your application, manage your
dependencies and run your tests.
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{ SETTING UP A PROJECT }
To start off let’s use Cargo to generate a shell project.
cargo new rustApp

This should have created a new directory called ‘rustApp’. In this
directory you will find a simple ‘hello world’ program. Change into
this directory and run:
cargo run

If everything has gone well you should have a ‘hello world!’ in your
terminal.
{ # COMPARING LANGUAGES }
If you navigate to the main.rs file you will find our hello world code
in Rust:
fn main() {
println!(“Hello, world!”);
}

RUST IS DESIGNED TO GIVE THE DEVELOPER
CLOSE ACCESS TO THE MACHINE THAT
THE CODE IS RUNNING ON, SIMILAR TO C++
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Here is the equivalent code in java:
package nl.codenomads.javaApp;

{ LIFT OFF }
Now that we’ve added Actix Web to our project we can create our
first back-end service. Let’s change our main function to spin up a
server instance:

public class App
{

use actix_web::{App, HttpServer};
public static void main( String[] args )
{

#[actix_web::main]
System.out.println( “Hello World!” );

async fn main() -> std::io::Result<()> {

}

HttpServer::new(|| App::new())

}

.bind(“127.0.0.1:8080”)?
.run()
.await

As you can see our Java and Rust are not so different. The Java code
needs to be wrapped in a class as Java is an object orientated language
but other than that they are very similar. Both languages require a main
function where the application will start and both have built-in tools
for printing to the console. In Java, we use a static method whilst in
Rust we use something called a macro (this is beyond the scope of
this article, but you can take a look for ‘Why is println! a macro?’ here:
https://bit.ly/3KmhRwk.
{ LET’S GET WEB }
For this post I will use Actix Web for a Rust web framework. To add
Actix Web to your Rust project simply run this command from the
base directory:

}

On the first line you can see our imports. To create a basic server
we need to import App. This is an application builder. It follows
the builder pattern and gives us a clean interface to build our
web application on start-up. The application will contain the
services and any global state we may need. Our other import is
HttpServer. This will serve our application at runtime.
On the third line you can see something called a ‘macro’. This can
be thought of similarly to Spring annotations. Unlike Spring annotations though all macros only exist at compile time. They provide
a mechanism for the compiler to generate or modify code. If you
ever want to see what a macro is doing you can run:

cargo add actix-web
cargo expand

This will add the newest Actix Web version to your Cargo.toml file.
Take a look inside:
[package]

Now you can see exactly what this macro is doing to your code. As
someone who has invested a lot of time into finding bugs caused
by annotations in Java, this is one of my favourite features in Rust.

name = “rustApp”
version = “0.1.0”

fn main() -> std::io::Result<()> {

authors = [“James Daly <james@codenomads.nl>”]
edition = “2018”

actix_web::rt::System::new(“main”).block_
on(async move {
{

# See more keys and their definitions at https://

HttpServer::new(|| App::new())

doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html

.bind(“127.0.0.1:8080”)?
.run()

[dependencies]

.await
}

actix-web = “3.3.2”
})
}

Your Cargo.toml in Rust is like a pom.xml file in Java. It is where
we keep all our dependencies and meta information about the
project. You may have noticed a new file appeared called Cargo.
lock. This file contains more exact information about your dependencies and transient dependencies. You should almost never edit
this file manually.

In this instance it is simply taking the code from inside your main
function and running it in an asynchronous runtime called Tokio.
This allows your application to handle requests in parallel. It also
addresses the Rust constraint that your main function cannot be
asynchronous.
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If we keep moving down you’ll see HttpServer::new(). This is a
constructor for our HttpServer. This takes an application factory
as a parameter. The next thing we do is we create an application
factory using the App builder. On the next line we simply bind out
application to a port. Then we hit run. Run is an asynchronous
function that if left alone will run forever. It will only stop given a
failure or if it is sent an interrupt to end gracefully, because it is an
asynchronous call we must append await to the end. If your application needs to do any cleanup after it runs, that cleanup should
happen after await has been called. As you can see this isn’t so
different to Java:
package nl.codenomads.javaApp;;

#[get(“/index.html”)]
async fn index() -> String {
String::from(“Hello World!”)
}

Here you can see Actix Web’s get macro. This transforms our
function into a service at compile time. To create this service it
must be passed a path and the function must be marked as asynchronous. This service will act as a GET endpoint. Our endpoint
is very basic, it takes no parameters and returns a simple string.
(Remember, if you’d like to take a closer look at what happens at
compile time you can run cargo expand) Thanks to Actix Web
it is very simple to create clear and concise endpoints with little
syntactic sugar.

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.
SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class App {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(App.class, args);
}

If you try to run your application and hit this endpoint though
you’ll receive a 404. Now why is that? You have created an
HttpServer which listens on port 8080 and serves your
application. You have created a service but this service must be
added to your application.
HttpServer::new(|| App::new().service(index))
.bind(“127.0.0.1:8080”)?
.run()
.await

}

In Java, we annotate our class similar to how we add a macro to
our main function in Rust. Then, once inside the main function
we create an instance of our application. We use less lines of
code to get our application running, but the downside is that
it can be difficult to tell exactly what Spring is doing here. The
only way to get a good idea of what is happening here is to read
documentation or step throw the application during start-up
with a debugger.

Seeing as the application is following the builder pattern we
can chain call methods to add services and other pieces of
functionality to our application. When we add a service, we are
adding our path to a list of routes in the application. At runtime our
HttpServer will loop continuously, listening on port 8080. When
it receives a request it will iterate over the routes in our application
until it finds a match for the requested path. It will then call our
function asynchronously which in turn will handle the request.
Now try running:
cargo run

{ A RESPONSE }
With Actix Web it is quite simple to create an endpoint and bind
it to a path. There is a library of functions, structs and macros
waiting for you to make your job simpler. Let’s add some of them
to our main.rs file:
use actix_web::{get, App, HttpServer};

HttpServer and App were already covered in the previous
section, so I will skip those. The new import here is get. This is a
macro that you can use to create a get endpoint. It will generate
the code for a get path and pass information from the socket to
your desired function. Let’s take a look at that function:
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Now you should get back a response at http://localhost:8080/
index.html.
{ CLOSING }
That’s it! A basic web service built in Rust. Now I wouldn’t run off and
deploy this in production quiet yet, unless you’re product owner
is desperate to have a hello world page. But I hope this post has
highlighted how relatively simple it is to create a back end in Rust. If
you would like to know more about building web applications in Rust
I would highly recommend ‘Zero To Production In Rust’ (https://
www.zero2prod.com/index.html) by Luca Palmieri. Alternatively
if you would like to just learn more about Rust you should check out
the free Rust Book (https://doc.rust-lang.org/book/). <
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ADOPTING KOTLIN AT
AMAZON PRIME VIDEO
For higher developer
satisfaction and less code
In March 2020, Prime Video launched Prime Video
profiles. This functionality lets Prime Video users
access separate recommendations, season progress,
and Watchlist, as these are based on individual profile
activity. This new customer experience required the
design and implementation of new microservices,
and the team decided to use Kotlin (rather than Java)
to develop these microservices. This decision also
motivated the development of the AWSSSMChaosRunner library (an open source library for chaos engineering on Amazon Web Services [AWS]) in Kotlin.
{ KOTLIN ADOPTION }
Prime Video’s software development is organised around many
different two-pizza teams—small teams that build, maintain, and
own components of the call-stack (microservices). This approach
enables fast delivery while maintaining a high degree of independence. The result is a culture of innovation, where software developers are empowered and encouraged to make informed choices
about the technologies they build with. Choosing a programming
language is one such choice, and this article details the experience
of one specific team in choosing and adopting Kotlin.
While designing new microservices, a Prime Video software
development team decided to write these using Kotlin. The choice
centred around Kotlin features which the team believed would lead
to less code, fast delivery, and increased application throughput.
{ A PHASED APPROACH }
Although the team had previous experience with Kotlin, adopting
a new language in a high-traffic (think hundreds of thousands of
requests per second) and low-latency production environment

Varun Jewalikar is a Software Engineer at Prime Video.
He is passionate about large
scale distributed systems,
chaos engineering and open
source. Twitter: @neotheoen

M a r c os Ar ran z is a Software Engineer at Prime Video.
He has experience in numerous technologies and recently
he has worked on Prime Video
profiles.

can be daunting! Thus, a phased approach was chosen.
The first phase consisted of implementing the tests of an existing
Java package in Kotlin. Kotlin’s Java interoperability allows the
same package to contain code in both languages. This phase was
successful, and the team soon started experimenting more with
Kotlin. The most-used Kotlin features included:
> Null Safety: A common runtime error in Java is the NullPointerException, caused by any type being assignable to null. Kotlin, on
the contrary, includes the concept of null directly into the type
system. That means there are nullable and non-nullable types,
which enable compile time checks to prevent this error.
> Data classes: A common pattern in Java is the Plain Old Java
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Object (POJO), which is used to encapsulate data. It introduces a lot of boilerplate, like getters and setters, toString()
method, equalTo() method, hashCode() method, and builder
methods. Kotlin data classes make this quite concise (one line of
code).
> First-class functions: Kotlin functions are first-class, which
means they can be stored in variables and data structures,
passed as arguments to, and returned from other higher-order
functions. You can operate with functions in any way that is
possible for other non-function values.
> Extension functions: Kotlin classes can be extended with new
functionality without the need to inherit them. For example, the
String class, can be extended with a user function that can be
invoked from any String object.

for this issue by simulating a latency increase that re-created the
behaviour.
{ DEVELOPER HAPPINESS }
We conducted an anonymous satisfaction survey to gauge the
team’s happiness with adopting and using Kotlin. The Kotlin team
satisfaction survey consisted of eight Amazon employees.
The results were positive, as seen in figure 1.

At this stage, the team was more confident using Kotlin and
decided to proceed to the next phase and develop new microservices using it.
During the second phase, some changes in tooling were necessary
with the team adopting Detekt (Static code analysis for Kotlin),
ktLint (a Kotlin linter with built-in formatter), MockK (a mocking
library), and Koin (dependency injectors written in pure Kotlin).
{ KOTLIN IN DISTRIBUTED SYSTEMS }
A key requirement for the new microservices (being designed to
support Prime Video profiles) was supporting thousands of
requests per second per host while maintaining high availability.
The requests would be I/O heavy, and asynchronous (nonblocking) programming would improve application throughput
by increasing parallelisation, and reducing I/O wait-times from
blocking subsequent execution.
This can be done in Java using Futures, but they quickly become
complex if there are multiple dependent calls, and all failure
scenarios need to be evaluated. Kotlin coroutines improve this
process. They can be thought of as lightweight threads and are
more readable.
Coroutines are similar to lightweight threads, but ultimately they
are executed in a thread. We learned this the hard way. Coroutine
scopes let you specify the Dispatcher where it will be run, and, if
none is specified, it will run on the Dispatcher of the parent scope.
If none is selected in the root scope, it will run by default in the
default Dispatcher, which is backed by a number of threads equal
to the number of CPU cores.
Normally, this would not be an issue, but if any of the calls in the
coroutine are blocking, the underlying thread won’t be released
while waiting, thereby quickly consuming all available threads.
The obvious way to solve this issue is to use a non-blocking client;
if that is not possible, then you should specify Dispatcher.IO or
configure a purpose-fit Dispatcher.
These kind of bugs are hard to spot without representative load,
which in many cases is only found in the production environment.
The AWSSSMChaosRunner library was used to validate the fix
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Figure 1.
The Kotlin adoption has been a positive experience with longlasting benefits, such as code reduction, increased application
throughput, and higher developer satisfaction. The team’s Kotlin
code base is more readable (compared to a similar Java code base),
while also making it easier to work with NullPointer exceptions and
leveraging a more robust type system. For this team of Java developers, the adoption of Kotlin was smooth, and the main lessons
learned centered around the increased use of Kotlin coroutines.
The team’s Kotlin code base is more concise (compared to a similar Java code bases), which is important because less code leaves
less room for bugs. A like-for-like comparison has not been done,
but the observed reductions are similar to what is quoted in the
Kotlin FAQ—approximately 40 percent reduction in lines of code.
At re:Invent 2021, we announced the Developer Preview of the
SDK for Kotlin, which provides Kotlin APIs for all your favourite
AWS services. You can check out the GitHub repository , view the
getting started guide, provide feedback for the SDK, and view the
public roadmap. <
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JAVA OP DE
RASPBERRY PI
Java is momenteel één van de leidende programmeertalen voor serverapplicaties die draaien op
zware hardware met veel geheugen. Maar oorspronkelijk werd de taal ontwikkeld voor embedded
devices, zoals set-top boxes, televisies en dergelijke.
Heel vroege researchprojecten gebruikten Java
ook als operatingsystem voor de voorlopers van de
huidige tablets en smartphones.

M

aar Java is nooit weggeweest van embedded devices
en draait net zo goed op bijvoorbeeld de Raspberry Pi.
Dit goedkope (vanaf 35€) ‘manusje-van-alles’ is een volledige
Linux-PC in een klein formaat. In dit artikel nemen we een kijkje
naar de mogelijkheden van Java op de Raspberry Pi en hoe je dit
ook kan combineren met JavaFX voor touchscreen user interfaces.
Samen met Pi4J (een library die het aansturen van elektronische
componenten mogelijk maakt) zijn er heel veel toepassingen
mogelijk die anders alleen met veel duurdere, industriële sturingen
en componenten mogelijk zijn.

{ JAVA IS ONDERDEEL VAN RASPBERRY PI OS }
Voor de Raspberry Pi zijn er verschillende besturingssystemen
beschikbaar, afhankelijk van het doel. Een volledige lijst is terug te
vinden op https://github.com/thibmaek/awesome-raspberry-pi
en bevat security systemen, mediaservers, retro gameconsoles,
enz. Daarnaast is er het officiële Raspberry Pi OS, gebaseerd op
Debian, dat in verschillende versies beschikbaar is met of zonder
desktop user interface. Als je voor de eerste keer aan de slag gaat
met een Raspberry Pi, kun je het beste starten met de Imager Tool
die je kunt downloaden via https://www.raspberrypi.com/software/. Kies hierin voor ‘Raspberry Pi OS Full (32-bit)’ en schrijf dit
op een micro SD-kaartje.
Als je de Raspberry Pi opstart met deze SD-kaart, zal je zien dat je
een volledige Linux desktopomgeving ter beschikking hebt, inclusief heel wat tools. Als je een terminal opent, kun je ook ineens de
Java versie checken, want ja inderdaad, dat is ook inbegrepen in
deze volledige versie.

Frank Delporte is auteur
van ‘Getting started with Java
on Raspberry Pi’, Head of
Software Suite at EEVE, Team
member Pi4J en Lead coach
CoderDojo Ieper in België.

$ java -version
openjdk version "11.0.12" 2021-07-20
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.12+7-postRaspbian-2deb10u1)
OpenJDK Server VM (build 11.0.12+7-post-Raspbian2deb10u1, mixed mode)

{ EEN USER INTERFACE MET JAVAFX }
JavaFX is een ‘hidden gem’ binnen de Java wereld, ondergesneeuwd
door de vele JavaScript-gebaseerde frameworks voor applicatie
ontwikkeling. Dankzij JavaFX kunnen goedwerkende UI-programma’s
geschreven worden die zowel op desktop, mobile als embedded
werken op basis van één-en-dezelfde codebase. Extra libraries,
zoals TilesFX voor dashboards (https://github.com/HanSolo/tilesfx),
FXGL voor games (https://github.com/AlmasB/FXGL) en vele andere,
maken het mogelijk om met minimale code veelzijdige resultaten
te bereiken. Er zijn twee mogelijkheden om JavaFX te gebruiken op
de Raspberry Pi. De eerste is het installeren van een SDK die JavaFX
bevat. Azul en BellSoft bieden zo’n distributies aan. De tweede
mogelijkheid is om een ARM-versie van JavaFX te downloaden van de
Gluon website (https://gluonhq.com/products/javafx/). Het voordeel
hiervan is dat je altijd gebruik kunt maken van de laatste early-access
versie en zo de maximale ondersteuning hebt voor de Raspberry Pi.
Dit is handig aangezien er ook hiervoor nog continu verbeteringen
worden doorgevoerd. De tweede aanpak kan bijvoorbeeld door de
runtime te downloaden en te unzippen op de volgende manier:
$ wget -O openjfx.zip https://gluonhq.com/
download/javafx-17-ea-sdk-linux-arm32/
$ unzip openjfx.zip
$ sudo mv javafx-sdk-17/ /opt/javafx-sdk-17/
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Een JavaFX applicatie starten kan dan door extra parameters mee
te geven:
java \
-Dglass.platform=gtk \
-Djava.library.path=/opt/javafx-sdk-17/lib \
--module-path .:/opt/javafx-sdk-17/lib \
--add-modules javafx.controls \
--module {YOUR_MAIN_CLASS} $@

Een extra voordeel van JavaFX op de Raspberry Pi: de Direct
Rendering Mode, ook wel gekend als ‘Kiosk Mode’. Hierbij runt de
applicatie zonder dat de desktop nog getoond wordt. Hierdoor
kan de gebruiker onmogelijk een ander programma starten. Ideaal
dus voor bijvoorbeeld machinesturingen, publieke terminals,
etc. Meer info hierover verscheen op foojay.io (https://foojay.io/
today/javafx-running-in-kiosk-mode-on-the-raspberry-pi/).
{ AANSLUITEN VAN ELEKTRONICA }
En dan hebben we het nog niet gehad over de belangrijkste troef
van de Raspberry Pi: de GPIO header pins (General Purpose Input/
Output pins)! Deze 40 aansluitingen maken het mogelijk om een
brede waaier aan elektronische componenten aan te sluiten.
Denk hierbij aan relais (om hogere stroomsterktes te schakelen),
LED-lampjes, sensoren of communicatie met andere borden en
componenten. De mogelijkheden zijn eindeloos!
Het schema in Afbeelding 1 is opgebouwd door gebruik te maken
van een Java library met pin info en een JavaFX applicatie om het
schema te genereren. De volledige beschrijving en broncode hiervan is beschreven op https://webtechie.be/post/2019-11-13-raspberry-pi-history-versions-pins-headers-as-a-java-maven-library/.
{ ELEKTRONICA AANSTUREN MET PI4J }
Om het gebruik van componenten makkelijker te maken, zijn er
een aantal Java libraries beschikbaar. Eén daarvan is Pi4J (www.
pi4j.com), dat een gebruiksvriendelijke interface aanbiedt om de
input en output van de Raspberry Pi om te zetten in Java objecten
en methodes. De low-level native implementatie wordt hierdoor
verborgen en je kunt je focussen op de programma- en businesslogica die je wil implementeren.
Het Pi4J-project is het geesteskind van Robert Savage, die hier in 2012
mee begon. Hij vermoedde dat zijn project uiteindelijk niet langer
nodig zou zijn, omdat Oracle op een bepaald moment een eigen
ontwikkeling voor GPIO’s is gestart. Maar dat project is een stille
dood gestorven en Pi4J heeft nu meer dan ooit zijn bestaansredenen. In het begin van 2021 verschenen twee nieuwe versies van Pi4J:
> Versie 1.3, gereleased in januari 2021
Ondersteuning voor de nieuwste Raspberry Pi types (4, 400, and
Compute 4) werd toegevoegd.
Dit is de laatste Java 8 release.
> Versie 1.4, gereleased in maart 2021
Java 11.
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> Minder component
specifieke ondersteuning.
De volledige historiek
van V1 is beschikbaar
op de Pi4J website
via https://pi4j.com/
about/previousversion-v1/.
Het verwijderen van
component specifieke ondersteuning in
V1.4 was de aanzet
voor de overgang
naar V2. De ontwikkeling van deze volledig
nieuwe versie van Pi4J
was al gestart in 2019
en kende zijn eerste
release in augustus
Afbeelding 1: pin nummers
2021. Door ineens
en hun gebruik.
voor Java 11 te kiezen,
samen met een modulaire aanpak, is dit project nu helemaal klaar
voor de toekomst om ten volle te profiteren van de vele evoluties
in het Java ecosysteem.
Samen met de release van deze nieuwe Pi4J-generatie, werd
zwaar ingezet op een nieuwe website (pi4j.com) om zoveel mogelijk informatie te geven voor zowel starters die hun eerste stappen
zetten in de Java/elektronica-combinatie, als voor geïnteresseerden die verder willen gaan en willen bijdragen aan het coreproject of de library willen uitbreiden met eigen plugins.
{ HELLOGPIO-PROJECT }
Het eerste project om elke nieuwe programmeertaal te leren, is
een ‘HelloWorld’ applicatie. Laat ons hier dezelfde aanpak nemen
en een HelloGpio schrijven die een LED kan laten aan- en uitgaan.
Als je al eens met Arduino of een andere microcontroller aan de
slag bent gegaan, zal je de nodige componenten wel beschikbaar
hebben. Ga anders even online op zoek naar een ‘electronics starter
kit’. Voor dit voorbeeld volstaan een LED, drukknop, enkele weerstandjes, een breadboard en wat kabeltjes. Sluit alles aan zoals op
Afbeelding 2 getoond wordt. Een zogenaamde ‘T-Cobbler aansluiting’ is een handige hulp als je verschillende experimenten met de
Raspberry Pi wil uitproberen, maar het is zeker geen vereiste.

Afbeelding 2.
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Om de LED te controleren, hebben we slechts enkele stukjes code
nodig. Allereerst moeten we Pi4J initialiseren. Dit doen we met:
var pi4j = Pi4J.newAutoContext();

Door de modulaire approach zal Pi4J de beschikbare plugins
inladen en zijn we klaar om de native code aan te roepen om de
GPIOs te controleren.
Laat ons nu de LED zelf initialiseren:

Een extra parameter die hier gebruikt wordt is de debounce, die
ervoor zorgt dat de kleine pieken bij het indrukken of loslaten van
de knop, niet leiden tot verkeerde events die te kort op elkaar
volgen.
Door een handler toe te wijzen aan deze button, kunnen we
ons programma acties laten uitvoeren bij het indrukken van het
knopje.
button.addListener(e -> {
if (e.state() == DigitalState.LOW) {

var ledConfig = DigitalOutput.

// Do something here...

newConfigBuilder(pi4j)

console.println("Button was

.id("led")

pressed");

.name("LED Flasher")
.address(22)

}
});

.shutdown(DigitalState.LOW)
.initial(DigitalState.LOW)
.provider("pigpio-digital-output");
var led = pi4j.create(ledConfig);

Zoals je in Afbeelding 2 kan zien, is de LED aangesloten op BCM 22.
Dit is het adres dat we moeten meegeven in de ConfigBuilder,
naast enkele standaard instellingen. Vanaf nu is de LED beschikbaar als een DigitalOutput.

{ DE VOLGENDE STAPPEN… }
Als je meer wil weten over dit project en alle andere mogelijkheden van Java op de Raspberry Pi, is de Pi4J-website het ideale
startpunt. Hier vind je alle informatie terug. De HelloGpio applicatie staat bijvoorbeeld verder gedetailleerd op https://pi4j.com/
getting-started/minimal-example-application/.
Daarnaast vind je op deze site ook heel wat informatie terug over
JavaFX op de Raspberry Pi, het aansturen van SPI- en I2Ccomponenten, seriële communicatie met andere toestellen, etc.

De LED laten knipperen kan nu heel gemakkelijk met:
while (true) {
if (led.equals(DigitalState.HIGH)) {
led.low();

De combinatie van JavaFX, FXGL en PiJ4 maakt het ook mogelijk
om een gameconsole te bouwen door een Arcade-kit te gebruiken. Hiermee kan je je game besturen met een sterke joystick en
grote drukknoppen.

} else {
led.high();
}
Thread.sleep(500);
}

Op dezelfde manier kunnen we ook de button initialiseren als een
DigitalInput:
var buttonConfig = DigitalInput.
newConfigBuilder(pi4j)
.id("button")
.name("Press button")
.address(24)

Omdat ieder project zijn eigen wensen en eisen heeft, zal je geen
kant-en-klare projecten vinden op de Pi4J-website, maar wel alle
informatie en ‘getting started’ voorbeelden om je op de juiste manier op weg te helpen. En zoals bij elk open source project is elke
constructieve feedback of verbetering meer dan welkom!
{ CONCLUSIE }
De prijs van de Raspberry Pi maakt dit een ideaal startpunt in het
onderwijs, een computerclub of voor iedereen die wil experimenteren met Java en/of elektronica! En als je beide combineert,
ontdek je een hele nieuwe wereld. De eerste keer dat je een LED
kan laten knipperen via code is een ware eyeopener en vanaf daar
kun je allerlei kanten op!

.pull(PullResistance.PULL_DOWN)
.debounce(1000L)
.provider("pigpio-digital-input");
var button = pi4j.create(buttonConfig);

De Pi4J website is een goed startpunt als je met Java aan de slag
wil op de Raspberry Pi. Als je er liever een boek op naslaat,
verwijs ik je graag naar ‘Getting Started with Java on the
Raspberry Pi’ (webtechie.be/books) dat zowel als ebook als op
papier verkrijgbaar is. <
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FORTEZZA
O

nze Software developers gaan al
jaren naar J-Fall, maar deze editie
was voor ons extra speciaal om het de
allereerste keer was dat wij er ook met een
stand stonden. Een unieke kans om zoveel
Java developers te mogen ontmoeten en
hen kennis te laten maken met ons bedrijf.
De sfeer die bij onze stand heerste was
ons een mooie weerspiegeling van onze
cultuur – familiair met bordspelletjes en
lekkere tompouces. Bij Fortezza hechten
wij veel waarde aan persoonlijk contact
en daar hadden wij dan ook alle tijd voor.
Onze collega’s vonden het fijn om zoals
vanouds weer met vakgenoten te kunnen
bijpraten, zeker na afgelopen jaar, waarin
de wereld door covid toch enigszins stil
stond. Ons team wil komend jaar nog meer
groeien, dus neem vooral contact met ons
op om achter de unieke karaktereigen-

schappen van Fortezza te komen en je aan
te sluiten bij een bedrijf wat vol inzet op

ontwikkeling, kennisdeling en persoonlijke
aandacht. ●

TERUGBLIK OP LITTIL
Begin 2021 is het idee ontstaan om een platform te bouwen wat IT vrijwilligers en kinderen samenbrengt.
De vrijwilligers kunnen als LITTIL docent hun IT kennis overdragen op de toekomstige generatie.

N

a een oproep aan alle NLJUG leden
om dit platform open-source te gaan
ontwikkelen meldde zich meer dan 60
vrijwilligers! 30 vrijwilligers zijn begonnen
om het LITTIL platform vorm te geven, de
overige 30 hebben zich aangemeld als
LITTIL docent.
Sindsdien hebben we diverse sprints gehad. We hebben veel energie gestoken in
de bekendheid van LITTIL. Naast de stand
op JFall hebben we daar ook gesproken
over dit mooie initiatief. De plannen zijn
gesmeed om ook andere communities te
bereiken.
We zijn ook trots op de site die gebouwd
is: https://www.littil.org/. De LITTIL
functionaliteit is in kaart gebracht en alle
benodigde tools zijn geïnstalleerd. Nu
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kunnen we gaan doen waar we echt goed
in zijn! Software maken!
Jij kunt jouw steentje bijdragen als LITTIL
docent of als contributor van het platform.
Schrijf je in via de website.
Na een half jaar samenwerking is het een
genot om met elkaar bezig te zijn. Een
maatschappelijk betrokken project geeft

a

LITTIL

step for man a

zoveel energie, ongelooflijk wat een voortgang we maken. Dit stimuleert anderen
weer om ook hun steentje bij te dragen.
Met deze energie gaan we in 2022 heel veel
bereiken! De slogan ‘a LITTIL step for man,
a big step for mankind’ voelt nu al heel
toepasselijk.
Zet samen met ons ook een LITTIL step! ●

big step for mankind!
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WORD EEN SUPERHELD
MET MICROMETER
Wist je dat veel calls van klanten voorkomen kunnen
worden als ze gebruik maken van onze software?
Door eerder te acteren op basis van juiste monitoring, kunnen we onze klanten beter en eerder
helpen! Niet met logging, maar met het maken van
(real-time) metrics in je code.
{ WAT ZIJN METRICS? }
Zie het als naar de dokter gaan als je ziek bent. Je kan aangeven waar je bent geweest, naar feestjes, festivals of dergelijke.
Dat noemen we logging. Een metric kunnen we vergelijken met
bijvoorbeeld het controleren van je lichaamstemperatuur of het
onderzoeken van je bloed. Het geeft je veel meer inzicht. En hoe
eerder je het weet, hoe sneller je beter wordt. Dit geldt ook voor
je applicatie! Micrometer is een library die ons kan helpen deze
metrics te maken.
{ HOE BEGIN IK? }
Maak je gebruik van Spring Boot, Micronaut of Quarkus? Dan heb
ik goed nieuws! Ook jij kan Micrometer toevoegen aan je project.
Voor Spring Boot voeg je de volgende Maven dependency toe aan
je pom.xml:

Ko Turk, Java Developer
Blue4IT bij de Rabobank.
gebruik, de garbage collector, aantal threads, buffers en klasses
binnen je JVM. Wanneer je de Spring Boot applicatie start, kan je
deze metrics vinden onder:
/actuator/metrics

Iedere afzonderlijke metric kun je aanroepen door de naam achter de metrics endpoint toe te voegen.
Gebruik je geen Spring Boot, maar Micronaut? Hiervoor voeg je
twee dependencies toe, zoals io.micronaut:micronautmicrometer-core en io.micronatu:micronautmanagement.
Voor Quarkus gebruik je io.quarkus:io.quarkus:quarkusmicrometer.

<dependency>
<groupId>org.springframework.boot
</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-actuator
</artifactId>
</dependency>

{ WAT WIL JE GAAN MONITOREN? }
Voordat je begint met het maken van metrics, is het belangrijk
om na te gaan wat je wil monitoren. Heb je bepaalde afspraken
gemaakt met je klant met betrekking tot snelheid of uptime? Dan
is het wellicht handig om hier metrics bij te bedenken. We gaan nu
verder in op enkele use cases bij het maken van metrics.

Nog even je application.yml updaten met de volgende waarde:
management:
endpoints:
web:
exposure:

{ PERFORMANCE MONITOREN MET TIMERS }
Wil je graag de performance van je eigen microservice(s) monitoren? Dan is de Timed annotatie echt iets voor jou. Het enige wat je
hoeft te doen, is de annotatie boven je methode te zetten en een
naam te geven, en klaar ben je!

include: 'metrics'
@Timed("endpoint.timer")

En klaar ben je om je eigen metrics te creëren! Je krijgt standaard
al een aantal ‘gratis’ metrics, zoals informatie over het memory

Heb je te maken met calls naar andere systemen? Zoals een aan-

44
44-47 MICROMETER.indd 44

18-01-2022 13:49

roep naar een microservice, database, of wellicht een heel oud
systeem dat nog werkt met SOAP? Dan is de annotatie wellicht niet
de beste keus. Je kunt ook een timer metric binnen je methode
plaatsen, deze heeft een record functie. Let er wel op dat deze
een duration verwacht, dus zorg zelf voor de start- en eindtijd.
var duration = Duration.between(beginTimestamp,

{ COLLECTIES MONITOREN MET GAUGES }
Soms kan het ook van betekenis zijn om een waarde uit je collectie
te monitoren. Bijvoorbeeld de size van een List, Map of Set. Of wat
dacht je van het monitoren van je queues, mocht je organisatie
nog MQ gebruiken? En ook als je gebruik maakt van caches, zoals
Hazelcast, EHCache of iets anders, is het handig om te weten wat
de inhoud hiervan is.

endTimestamp);
Metrics.timer("method.timer").record(duration);

Voor migratiewerkzaamheden kan het ook handig zijn om de tijd
over een langere periode te bewaken. Het kan namelijk handig zijn
om te weten hoe lang een actie al loopt. Daar gebruiken we een
longtask timer voor.
@Timed(value = "migration.timer", longTask = true)

{ BERICHTEN MONITOREN MET COUNTERS }
Werk je met event streaming applicaties? Dan kan het handig zijn
om het aantal berichten te tellen dat binnenkomt. Hier kun je
bijvoorbeeld ook nog een bepaalde waarde aan meegeven, een
zogenoemde ‘tag’ (meer daarover later in dit artikel). Een counter
kan overigens alleen optellen en kan niet negatief zijn.
Metrics.counter("message.counter").increment();

Er zijn natuurlijk een aantal andere use cases te bedenken om
een counter te maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een order
counter?
Gebruik je Spring Kafka en maak je gebruik van consumers met
annotatie @KafkaListener? Dan krijg je zelfs al een aantal gratis
metrics cadeau. Van connections, latency tot aan heartbeats, je
vindt het er allemaal.
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Metrics.gauge("queue.size", queue.size());

{ PRIORITEITEN ACHTERHALEN MET DE EXCEPTION TAG }
Heb je een Product Owner die graag zoekt naar prioriteiten van
een bepaald incident? Binnen de metrics (Timer, Counter en
Gauge) heb je ook een tag exception. Hiermee is het mogelijk om
te zien of er excepties worden gegooid, welke niet worden afgevangen. Als deze waarde heel hoog staat, weet je dat je een groot
probleem hebt in je software en moet je actie ondernemen. Een
voorbeeld van het uitlezen van een specifieke exception binnen je
applicatie:
/actuator/metrics/http.server.
requests?tag=exception:SomeException

Deze metric geeft een counter terug met het aantal keren dat deze
exceptie is voorgekomen. Binnen deze counter heb je ook de mogelijkheid om te zien welke statuscode wordt gegooid. In dit geval
een 500 en ook zie je op welke URI dit was.
{ TIMER MAKEN VOOR VERSCHILLENDE SYSTEMEN }
Een ander voorbeeld voor het maken van een tag. Je wil bijvoorbeeld de tijd naar verschillende systemen monitoren. Je kan dan
een tag meegeven zoals systeem en daaraan een waarde koppe-
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len als SysteemA, SysteemB of SysteemC. Met deze manier kun
je ook nog eens alle waarden met elkaar vergelijken.
Metrics.timer("method.timer", "systeem",
"SysteemA").record(duration);

Een tag kan je aanmaken voor een Timer, Counter of een Gauge.
{ DENK AAN SECURITY(!) }
Voordat je alles commit, pushed, released en deployed is het
goed om te weten dat de endpoints momenteel openstaan voor
iedereen die zich in je netwerk bevindt. Met het oog op de AVG/
GDPR is het verstandig om de endpoints te beveiligen of dat je de
mogelijkheid uitzet waarmee gebruikers bij je applicatie kunnen
komen.

Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens elders op te slaan.
Gebruik dan de pushmogelijkheden binnen Spring Actuator (daarover later meer). Per default zijn de endpoints /health en
/info toegankelijk. In oudere versies van Actuator moest je deze
specifiek uitzetten, maar dat hoeft dus niet meer. Wil je toch meer
endpoints openzetten? Dan kan dat ook. Maar gebruik geen '*' in
je include zonder na te denken en zonder te beveiligen. Voorbeeld
van de application.yml:
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: 'health, metrics'
# mocht je een oudere versie van Spring Actuator
gebruiken, voeg dan het

Het beveiligen kan dus op twee manieren. Eén daarvan is het
implementeren van Spring Security. Je stelt de endpoints dan
wel open, maar alleen voor mensen met een gebruikersnaam en
wachtwoord.

# volgende toe
jmx:
exposure:
exclude: '*'
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En in je application.yml moet je de endpoint exposen:
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: 'prometheus'

Door Prometheus te enablen krijg je een nieuwe endpoint (mits
je hem niet beschikbaar stelt). Deze lijkt op de metrics endpoint,
maar heeft een ander format met extra informatie.
Ga je migreren naar een ander pakket? Dan hoef je alleen het
voorgaande te veranderen.
{ EDGE CASES VINDEN BINNEN EEN TIMER }
Door gebruik te maken van Prometheus krijg je overigens wel
extra functionaliteiten. Als je timers wil aanmaken, krijg je ook de
beschikking over histogrammen. Dit houdt in dat je apart bakjes
(buckets) kunt bijhouden. Dat kan bijzonder handig zijn als je alleen
een bepaald spectrum (of edge cases) wil onderzoeken. Je kan dan
een bakje maken van bijvoorbeeld de calls die onder de SLA-tijd
blijven. Je kan daarnaast ook nog bakjes maken van de minimale
verwachte tijd en de maximale tijd (gebaseerd op percentielen).
Timer
timer = Timer
.builder("sla.timer")
.publishPercentiles(0.3, 0.5, 0.95)
.publishPercentileHistogram()
.sla(Duration.ofSeconds(4))
.minimumExpectedValue(Duration.
ofSeconds(1))

Een voorbeeld van een Grafana dashboard, link:
https://play.grafana.org/d/3SWXxreWk/.

.maximumExpectedValue(Duration.
ofSeconds(3))
.register(registry);

Zoals je ziet, verwacht de timer een registry. Declareer deze
ook binnen je klasse:
{ HET OPSLAAN VAN DATA }
Zoals aangegeven zijn er ook mogelijkheden om je data elders op
te slaan. Er zijn hierbij twee mogelijkheden om je informatie te
ontsluiten. Aan de ene kant dus via push, gebruik dan systemen als
DataDog, SignalFX, Graphite of een andere ondersteunende service. En aan de andere kant heb je pullsystemen als Prometheus,
maar die verwachten een endpoint om uit te lezen. Het enige wat
je in je code hoeft te doen, is een dependency toe te voegen:
<dependency>
<groupId>io.micrometer</groupId>
<artifactId>micrometer-registry-prometheus
</artifactId>
</dependency>
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MeterRegistry registry;

{ HET VISUALISEREN VAN JE METRICS }
En nu komt het laatste gave punt! Je kan ook een dashboard koppelen aan je database, zoals Grafana, Kibana, Dynatrace of één
van de alleskunners, zoals SignalFX en DataDog. Er zijn wederom
meerdere wegen naar Rome en dus ook verschillende systemen
die ons hierbij kunnen helpen. Binnen deze systemen kun je de
metrics visualiseren met grafieken, tabellen en diagrammen. Op
basis van de data kan je daarnaast ook alerts instellen. Dus als er
iets misgaat, ben je snel op de hoogte. Zo kunnen we onze klanten
sneller bedienen en behoeden tegen bugs en outage.
Wil je meer weten over Micrometer? Kijk dan eens op
https://micrometer.io/ <
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WEES ‘MR. MIYAGI’
OF VIND ER ÉÉN!
Mr. Who? Mr. Miyagi is naast één van mijn jeugdhelden een fictieve karate master uit Okinawa, Japan, in
de filmserie ‘The Karate Kid’. Hij was van meerdere
personen de karatementor en maakte van hen een
waardig kampioen. Dat wilde ik ook!

Z

o begon mijn eigen karatereis met mijn eigen sensei (mentor).
Later werd ik advocaat en kreeg ik een patroon (weer een
mentor). Beide mentorrelaties hebben zijn vruchten afgeworpen.
Toen ik mijn eerste stappen zette bij mijn carrièreswitch naar
de IT-wereld, kwam ik tot de ontdekking dat mentorschap hier
helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Zonde! Gelukkig is het gelukt
om er toch één te vinden. Ik heb het ervaren als een verschil van
dag en nacht.
In dit artikel schrijf ik over het belang van mentorschap in ons
vakgebied en wat het ons als developers community kan bieden.
Daarbij deel ik mijn eigen ervaringen en ideeën. Om die kracht
bij te zetten, heb ik de koppeling gemaakt met onderzoek. Ik heb
gekeken of ik mijn eigen ervaringen en ideeën terug kan vinden in
de maatschappij, de wetenschap of beiden. Last but not least: de
‘hij’-vormen in dit artikel kunnen onmiskenbaar worden vervangen
door de ‘zij’- of ‘neutrale’ vormen.
{ WAT IS MENTORSCHAP? }
Voor de definitie van mentorschap sluit ik mij aan bij die van het
EMCC (European Mentoring & Coaching Council) Global:
‘Mentoring is a learning relationship, involving the sharing of skills,
knowledge, and expertise between a mentor and mentee through
developmental conversations, experience sharing, and role
modelling. The relationship may cover a wide variety of contexts
and is an inclusive two-way partnership for mutual learning that
values differences’ [1]. Bovendien is mentorschap naar mijn idee
een vaardigheid en een kunst, die je leert beheersen door het te
ervaren. Te doen. Te zijn.
Misschien heb je al een succesvolle mentorrelatie gehad, zonder
je er bewust van te zijn. Bijvoorbeeld een broer of zus, een goede
vriend of vriendin, die jou onder zijn of haar hoede nam. Mentorschap kent verschillende vormen en ze zijn allemaal van belang
[2]. In dit artikel richt ik mij op het ‘apprenticeship’: het opleiden
van een nieuwe generatie developers door middel van de com-

Kelly Jille is Java Software
Engineer bij Ordina. Naast de
magie van tech, houdt ze zich
ook graag bezig met mensen,
gezondheid, sporten, reizen en
motorrijden. Gedreven door
de ‘waarom’-vraag.

binatie van ‘on-the-job-training’ vanuit een mentorrelatie en een
studieprogramma. Het apprenticeship-model is gericht op de ontwikkeling in een ‘on-the-job-setting’, waar de master (mentor) de
apprentice (mentee) traint om op een dag zelf master te worden.
{ WAT DOET EEN MENTOR? }
Het woord ‘mentor’ is afkomstig uit de Griekse Oudheid. Mentor is
de zoon van Alcimus, raadgever en vriend van Odysseus (volgens
Homerus’ Odyssee). Tegenwoordig zie je bij apprenticeship dat de
mentor de mentee bijvoorbeeld helpt door:
> het zijn van een rolmodel;
> het uitdagen en aanmoedigen van de mentee;
> het geven van emotionele en morele support;
> het zijn van een klankbord;
> het bespreken van doelen;
> het geven van advies;
> het helpen integreren binnen de werkprocessen, in de werkomgeving, de organisatiecultuur en -politiek;
> het helpen bij het opbouwen van een netwerk.
Een mentor helpt de mentee het pad te bewandelen dat hij al
bewandeld heeft, door het delen van zijn fouten, obstakels en
overwinningen. Vergelijkbare uitdagingen die een mentee op dat
pad kan tegenkomen, heeft de mentor al doorstaan. Mij heeft dit
inzicht en vertrouwen gegeven in de dingen die ik doe. Bovendien
kon ik veilig onder de vleugels van mijn mentor groeien. Daarnaast
heeft het mij geholpen bij het hebben van een steile leercurve.
Verder is de mentorrelatie een wederkerige rol, die de mentor ook
wat oplevert. Door het geven van feedback aan de mentee, wordt
hij op zijn beurt uitgedaagd in zijn meesterschap. Daarmee ontwikkelt hij zijn leiderschapsrol, management- en interpersoonlijke
vaardigheden.
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ander. Hoe dan ook, de kwetsbare aard van het mentorschap
vergt dat er niet lichtvaardig over gedacht moet worden. Laat
de mentor in ieder geval met een set aan basisvaardigheden zijn
eigen pad als mentor bewandelen.
3. Match!
Maak een match op basis van werk- en leerstijl. Laat de mentor
en de mentee met elkaar kalibreren op basis van hun persoonlijkheidsprofiel. Bijvoorbeeld doordat ze elkaars do’s en don’ts met
elkaar bespreken. Zorg ervoor dat de doelen, belangen en behoeften van de mentee in lijn zijn met de sterke punten, ervaring,
vaardigheden, expertise en doelstellingen van de mentor.
4. De vertrouwensrelatie
De mentorrelatie is een vertrouwensrelatie. Dus wat er binnen
die relatie besproken wordt, hoort daar ook te blijven. Geef ook
voldoende tijd, ruimte en contactmomenten om die vertrouwensband te laten ontstaan.

{ WIE IS DE MENTOR? }
Alleen op een goede en doordachte manier heeft mentorschap
een positieve impact op mentees, mentoren en organisaties als
geheel. Sterker nog, mentorschap kan in het slechtste geval enorme schade bij iemand veroorzaken [3]. Dit ligt in de aard van de
mentorrelatie, die gebaseerd is op respect, openheid en vertrouwen en waarbij kwetsbaarheden worden blootgelegd.
Wat mij betreft brengt het zijn van mentor dan ook een plicht met
zich mee. Namelijk dat de mentor doet wat in zijn macht ligt om
het proces positief te laten verlopen. Enerzijds door te focussen op iemands talenten en krachten, anderzijds door open en
eerlijk te zijn over iemands verbeterpunten. Een goede mentor
is daadwerkelijk in staat om constructieve feedback te geven:
‘streng maar rechtvaardig’. Het moet iemand zijn met wie je kunt
discussiëren in alle vrijheid en zonder angst. Iemand, die het beste
met de mentee voor heeft en die begrijpt welke weg de mentee
aflegt. Dit betekent dus ook dat niet zomaar iedereen geschikt is
voor de mentorrol.
{ DE 10 BEST PRACTICES }
Een mentorrelatie kan een mentee dus maken of breken. Om die
reden deel ik hier in willekeurige volgorde 10 ‘best practices’.
1. Een vrije keuze
Het is van groot belang om de mentor en de mentee elkaar te laten
uitkiezen. Een mentorrelatie laat zich namelijk niet afdwingen.
2. Train de mentor
De één zal meer ‘feeling’ hebben voor het mentorschap dan de
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5. Een agenda
Werk op basis van een agenda die soms ook kan bestaan uit:
gewoon eens praten zonder agenda of het maken van een
wandeling. Spreek tussentijdse doelen en follow-ups af.
6. Geen copy & paste
De mentee is geen kloon van de mentor. De mentor geeft de
mentee de kans om zichzelf te ontplooien.
7. De workflow
Maak mentorschap onderdeel van de workflow. Bied als werkof opdrachtgever voldoende uren aan. Los van de on-the-jobtraining en alles daaromheen (wat meer organisch plaatsvindt) kan
gedacht worden aan gemiddeld één uur per week. Voeg de daad
bij het woord door daadwerkelijk die groei- en ontwikkelings
mogelijkheden te bieden.
8. Een mentorprogramma
Zorg voor een mentorprogramma. Houd daarbij rekening met
verschillende groepen, namelijk scholieren, afgestudeerden en
zij-instromers. Het is anders dan een onboarding- of young professional programma met een basisopleiding. Het is een aanvulling
daarop. Creëer een evaluatiemoment door feedback te vragen van
de deelnemers. Plan een reflectiemoment in, want verbeteringen
zullen gaandeweg ontdekt worden. Dus leer wat wel en niet werkt,
zodat het een kwestie wordt van continu verbeteren en finetunen.
9. De prestaties van de mentee
De mentor is niet verantwoordelijk voor de prestaties van de mentee. Het is aan de mentee zelf wat hij wel en niet doet. De mentor
steunt de mentee daarbij om zo de valkuilen in zijn loopbaan te
vermijden.
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10. Fouten en successen
Waardeer de fouten! Zorg dat er een cultuur heerst, waarin fouten
gemaakt mogen worden. Vier de successen!

kunnen we namelijk door de scholieren en de junioren van nu te
koppelen aan een mentor. Het systeem overleeft het niet voor
niets al zo lang.

{ MENTORSCHAP IS CRUCIAAL }
Waar is het uiteindelijk allemaal om te doen? Mentorschap is een
goede talentmanagementstrategie. Het zorgt automatisch voor
een leer- en groeiaspect als onderdeel van de bedrijfscultuur.
Werknemers spelen namelijk een actieve rol in kennisdeling en
het delen van best practices. Een bedrijf laat daarmee zien dat het
waarde hecht aan investeren in ontwikkeling. Mentees hebben
betere loopbaanresultaten dan werknemers zonder mentor.
Bovendien voelen ze zich meer betrokken en tevreden, wat leidt
tot een hoger werknemersbehoud.

Daarnaast passen andere vakgebieden mentorschap al vele jaren
met succes toe. Soms, bijvoorbeeld in de advocatuur, is het zelfs
verplicht. De mentee hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Dat
betekent een snellere weg naar succes en naar het leveren van
substantiële waarde. Het gaat verder waar de theorie ophoudt
en laat de mentee op onvervangbare wijze zijn schat aan kennis,
vaardigheden, ervaring en expertise opbouwen. Zeggen we tenslotte niet allemaal dat we dat pas écht doen ‘on-the-job’? Dit alles
maakt mentorschap cruciaal.

Ook mentoren ervaren een grotere betrokkenheid en tevredenheid dan niet-mentoren. Bij mentees is een hogere performance
te zien dan bij werknemers zonder mentor [4]. Verder creëert
mentorschap een setting, waarbinnen meer nieuwe ideeën,
benaderingen, oplossingen en perspectieven ontstaan én worden
gedeeld. Als mentorschap bovendien een vast onderdeel wordt
van een organisatie, dan kan het op een gegeven moment ook beter op een kostenefficiëntere en schaalbaardere manier worden
uitgevoerd.
Daarnaast, en voor ons het belangrijkst, hebben we als developers
community een probleem. In CompTIA’s ‘IT Industry Outlook 2022’
is te zien dat het gevraagde level van expertise onder software
developers met name ligt tussen de drie en tien jaar ervaring. De
vraag naar junioren blijft achter [5].
In Skillsofts ‘Global Knowledge 2021 IT Skills and Salary Report’ is
te lezen dat drie van de vier IT-besluitvormers op wereldschaal
een tekort melden aan vaardigheden van het IT-personeel. Dat
is een stijging van 145% sinds 2016. Verwacht wordt dat in 2022 de
financiële impact van het tekort aan IT-vaardigheden resulteert
in een verlies van 775 miljard dollar wereldwijd. Dit als gevolg
van vertraagde releases, gemiste inkomsten of hogere kosten. In
2019 was dit 302 miljard dollar. Er zijn dus simpelweg niet genoeg
gekwalificeerde kandidaten [6]. Niets doen, verandert niets en
kost dus ook steeds meer en meer tijd en geld! Als developer merk
je dit bijvoorbeeld door een buitensporige werkdruk en hoger
stressniveau. Andere signalen zijn een toename van de projectduur en operationele kosten, evenals verminderde kwaliteit en
het beperkte vermogen om te voldoen aan doelstellingen van de
business.
Robert Greene, schrijver van de boeken ‘The 48 Laws of Power’
en ‘Mastery’, noemt mentorschap het grootste systeem dat ooit is
uitgevonden voor het aanleren van vaardigheden en het verwerven van ‘stilzwijgende’ kennis. Ik geloof dat we de medioren
en senioren in de ‘verbeterde toekomst’ kunnen vormgeven. Dit

{ CONCLUSIE }
Dit artikel gaat in op de kracht van mentorschap. Neem vooral
contact met mij op als je ervaringen wilt delen, wil ‘sparren’ of nog
vragen hebt [7]. Ik heb meerdere goede mentoren mogen ervaren
en ik zou zonder hen niet de persoon zijn, die ik nu ben. Het heeft
mij enorm veel gebracht en ik hoop dat het mij ook nog heel veel
gáát brengen. Onder andere door zelf mentor te worden.
Voor mij is mentorschap als een ‘kata’, die in de oudheid door
meesters of beoefenaars van de Chinese Kung Fu ontwikkeld is
als middel om hun kennis te archiveren en over te dragen aan
toekomstige generaties. Bestaande vormen van kennisoverdracht
waren daarvoor niet geschikt [8]. Mentorschap draait net zo om
een specifieke en noodzakelijke vorm van kennisoverdracht.
Ik denk dan ook dat we als developers community, maar ook als
werk- en opdrachtgever, niets anders moeten willen. Het hebben
van je eigen Mr. Miyagi zou geen geluk, maar een gegeven moeten
zijn. We hebben dus duidelijk een cultuurverandering nodig; wees
‘Mr. Miyagi’ of vind er één! <

{ REFERENTIES }
1 https://bit.ly/emccglobal-mentoring
2 Zie bijvoorbeeld ook: https://bit.ly/ceos-need-mentors.
3 Zie daarvoor ‘De 10 best practices’ verderop in het artikel.
4 De inhoud van deze alinea tot dit punt valt onder de uitkomst van mijn onderzoek.
5 https://bit.ly/comptia-it-industry-outlook-2022
6 https://bit.ly/skillsofts-it-skills-salary-report-2021
7 Via Twitter: @KellyJille86. Via LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/kellyjille86/.
8 Later is kata geïntegreerd in het karate. Door een samensmelting van de Chinese martial arts-vormen en de
Japanse vechttechniek uit Okinawa ontstond karate. Bron:
https://bit.ly/olympics-history-karate-kata.
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TIKKIE WON’T
BE INNOVATIVE
FOREVER
#STARTWITHUS
After successfully launching apps like Tikkie and Grip,
it would be easy to say “Okay, we made it”. But that’s
not how innovation works. Innovation is about constantly
challenging yourself. Daring to acknowledge that
something can always be better. Must be better.
Because it’s this mindset that makes the difference.
And to make a difference we need you. Employees
that will continue to motivate others, and us.
abnamro.nl/beginbijons
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COLUMN
Meer met Maven
Maven Logging
In deze ‘aftermath’ van de Log4J
vulnerabilities is het ook goed om de
logging van Maven beter onder de loep
te nemen. Zoals wellicht de output
van Maven al doet vermoeden, wordt
ook hier gebruik gemaakt van een
logging framework: je herkent een
gestructureerde output beginnend met
een log-level.
Allereerst het belangrijkste nieuws:
Apache Maven is geen slachtoffer van
deze vulnerability. Sinds versie 3.1.0
maakt het gebruik van de SLF4J simplelogger. Het is dus niet noodzakelijk om
Maven te upgraden, alhoewel het wel
verstandig is om bij te blijven.

kunt analyseren. Immers: wie leest
de applicatielogging als tests goed
gaan? En weet je ook of Maven ergens
waarschuwingen heeft gegeven? Vooral
unittests van SpringBoot applicaties
staan erom bekend veel te loggen. En
juist dat loggen is een enorm vertragende
factor. Ik heb wel versnellingen tot 20%
gezien, puur door het onderdrukken van
deze logging.
Ongeacht de Log4J vulnerability is één
van mijn belangrijkste adviezen om de
logging schoon te houden. Tot nu toe is
mij dat altijd gelukt, maar het betekent
ook dat je nergens meer gebruik mag
maken van System.out en System.
err! Gebruik niet je ogen om de output te controleren, maar
maak gebruik van asserts. Daarmee wordt de output altijd en
consistent gevalideerd.

In elke editie zal Robert Scholte
inzichten geven over Apache Maven en
hieraan gerelateerde vraagstukken.

Je zal dus vooral moeten controleren welk logging framework
jouw applicatie gebruikt, zowel at runtime als ook tijdens het
(unit)testen! Voor alle duidelijkheid: tijdens het compileren
is er nog geen probleem, maar pas als de code daadwerkelijk
wordt uitgevoerd ontstaan er risico’s.
Als je gebruik maakt van de SLF4J API, kun je de risico’s verder
beperken. Zorg ervoor dat SLF4J-API dependency de ‘compile’
scope heeft en de dependencies voor het uiteindelijke logging
framework (denk aan Log4J, logback of commons-logging) de
scope ‘runtime’ hebben. Hiermee wordt de dependency alleen
at runtime gebruikt, dus niet tijdens het testen. Voor het testen
kun je de SLF4J-NOP toevoegen (met de test-scope), wat ervoor
zorgt dat niets gelogd wordt.
Bijkomend voordeel van dit laatste is dat de build een stuk
sneller kan worden en je de Maven output makkelijker

Verder kun je de logging van Maven zelf ook verder finetunen.
Zoals gezegd, wordt er gebruik gemaakt van de simple-logger.
Via apache-maven-3.x.x/conf/logging/simplelogger.properties
kun je deze aanpassen. Alle mogelijkheden kun je vinden onder
https://www.slf4j.org/api/org/slf4j/impl/SimpleLogger.html.
Tot slot zijn er nog een aantal opties in Maven om de logging te
sturen:
> -X, --debug : Verander root loglevel van info naar debug.
> -q, --quiet : Onderdruk alle logging.
> -ntp, --no-transfer-progress : Onderdruk de voortgangslogging van de upload of download.
> -l, --log-file <arg> : Schrijf logging naar bestand in plaats
van naar console.
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Even voorstellen:

QUAD SOLUTIONS - DEVELOPING TEAMS
Wij geloven dat developers én opdrachtgevers op lange termijn altijd
beter af zijn met een écht team...

O

p een dag in 2018 kwam een groep
doorgewinterde Java developers
bijeen. Zij hadden vaker intensief samengewerkt en ontdekten dat ze bovengemiddeld succesvol waren met hun projecten.
Ook zagen ze dat ze meer plezier in hun
werk hadden dan collega teams.
Als team deden ze hun werk nét iets
anders dan de rest. Ze volgden hun logisch
verstand meer dan dogmatische processen en standaard tooling. Wanneer één
teamlid even meer ruimte nodig had vingen de anderen het werk op maar als team
leverden ze altijd wat nodig was. Er was
een onderling vertrouwen dat alleen ontstaat als je langdurig en onder uitdagende
omstandigheden hebt samengewerkt. Ze
wilden daarom niet het risico lopen op af-

zonderlijke projecten te worden geplaatst
en wéér opnieuw te moeten beginnen.
Die dag besloten zij als Quad Solutions bij
elkaar te blijven.
Inmiddels hebben wij het bouwen van
teams tot kunst verheven en combineren
deze teams plezier en succes bij grote organisaties en overheidsinstellingen. Doordat
werken in een écht team het werk zoveel
leuker en vrijer maakt, willen we andere
developers de kans geven zich als team te
ontwikkelen én bij elkaar te blijven. Omdat
de oprichters zelf developers zijn snappen
we wat jou beweegt en pakken we dingen
nét iets anders aan. Zo krijg je bijvoorbeeld
géén recruiter of HR manager maar gewoon
een mede-developer te spreken als je meer
wilt weten over werken in onze teams. ●

Christopher Leung
Co-founder en senior developer
bij quad.team

ADYEN: EXCITING CHALLENGES IN
THE WORLD OF FAST-PACED FINTECH

W

e at Adyen provide a global platform
that provides businesses a simple, fast
and secure solution to accept and process
payments, in all of its forms and worldwide.
If you think about your dream company,
good chances are they are a customer of
ours: Spotify, L'Oreal, Microsoft, Ubisoft, you
name it! With over 2.300 employees, we
have engineers from many domains working
together, from infrastructure to back and
front end development, to data science.
Most of our core development is done on
our own platform, which was built from
the ground up. With our current growth
and over 300 billion dollars gone through
our platform every year, much work is
needed to keep up with an ever growing
customer base. In mid-market, Adyen also
enriches user experience by constantly
coming up with new tech to attract new
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customers and set our services apart from
the others. This ranges from building API’s
for payment integrations to programming
robots for in-store payment solutions.
Of course, those are just a few examples.
Because of our requirements (Yes, our
production big data cluster is over 100PB and
growing) we also have dedicated teams for
internal developer experience. We've even
created our Academy, so developers stay
up to date with their technical knowledge. Of
course, we contribute and sponsor OpenSource work as well as community events.
So if you feel like having a look around in
2022, we're hiring across the board! ●

Jilling Kingma
Developer Experience @Adyen

https://careers.adyen.com/
vacancies?teams=Development
https://www.adyen.com/blog/
category/tech
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VAN HET BESTUUR
E

n toen was 2022 aangebroken en
laten we 2021 alweer achter ons.
2021 gaat de boeken in als het jaar
dat vrijwel volledig in het teken stond
van de Coronapandemie. En dat was
overal merkbaar, ook binnen onze
eigen Java community. De IT-sector
als geheel heeft er minder last van
gehad dan bijvoorbeeld de horeca,
maar onze conferenties en andere
bijeenkomsten die vanuit onze businesspartners werden georganiseerd,
hebben er in de afgelopen periode
anders uitgezien. Compleet digitale
bijeenkomsten zijn gemeengoed
geworden. Daarbij zeg ik niet dat we
de live bijeenkomsten niet gemist
hebben…
{ J-FALL 3 - 4 NOVEMBER 2021 }
Sterker nog: wat hadden we allemaal uitgekeken naar deze twee
dagen in Veenendaal en Ede! Er was eindelijk weer eens een conferentie waar je live bij kon zijn, zowel voor bezoeker als spreker
een ‘verademing’. Als je de video’s van de verschillende sessies
terugkijkt (ja dat is dan weer digitaal en niet live), dan begint bijna
iedere spreker of spreekster met de zin: ‘Wat ben ik blij dat ik mijn
verhaal aan jullie mag vertellen, waarbij ik live feedback krijg in
plaats van een cameraatje waar ik mijn verhaal aan vertel’.
De ‘live-vibe’ is dus iets speciaals en iedereen wilde dat graag
weer ervaren. Omdat we maatregelen hadden genomen, zoals het
naar beneden bijstellen van de capaciteit in Ede, een check bij de
ingang en looproutes, was het een event dat paste in de Coronasituatie op dat moment.
En tijdens deze J-Fall, waarover we veel positieve feedback hebben ontvangen vanuit de Java community in binnen- en buitenland, waren er uitspraken die ik jullie niet wil onthouden:

> In de Keynote zaal ben ik in gesprek
met een deelnemer die ineens zegt:
“Kijk, dit is mijn collega met wie ik al
maanden samenwerk en die ik vandaag
voor het eerst live zie...”
> Op de beursvloer spreek ik een andere
bezoeker die zich verontschuldigt: “Sorry Bert, maar ik heb vandaag nog niet
veel sessies bijgewoond… Ik heb vooral
met veel mensen eindelijk weer eens
live kunnen sparren over ons mooie
vakgebied. Dat had ik zo gemist!”
Als bestuur kijken we met veel plezier terug op deze bijzondere J-Fall editie. Het
was een reis die we met veel inzet van
een ieder tot een succes hebben kunnen
maken. Het evenement was binnen 24
uur uitverkocht en daarom hebben we
ook de meeste sessies opgenomen,
want er was inhoudelijk veel te delen. Ga naar https://jfall.nl/
video/ om de video’s terug te kijken.
{ NLJUG IN 2022 }
En wat gaan jullie in 2022 doen? Iedere jaar starten wij als NLJUGbestuur met een ‘hei-sessie’ waarin we met elkaar stilstaan bij alle
ontwikkelingen; om op grond daarvan de lijnen voor het komende
jaar uit te stippelen. Dat gaan wij dit jaar ook weer doen en daar zal
helaas Corona ook nog steeds invloed op hebben. Het vernieuwde
bestuur met daarin Martin (Smelt), Noortje (van Berlo), Bas (Knopper), Bert Jan (Schrijver), Brian (Vermeer) en Bert (Breeman) staat
klaar voor JULLIE! Dus hebben jullie ideeën, deel ze dan vooral met
ons. Met elkaar vormen we tenslotte de NLJUG community!
Hopelijk zien wij elkaar snel (live) op een van de NLJUG evenementen in 2022!
Bert Breeman
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Get your
ticket now!

In-person | 800+ Visitors | The Best IT Speakers

Save the date: May 12, 2022
DeFabrique Utrecht
EXHIBITOR

CO-SPONSORS

Save the date:
June 8, 2022 | Jaarbeurs Utrecht
SPONSORED BY
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Benieuwd naar de laatste updates over
de beste multi-platform SDK van dit moment?
Kom donderdag 17 februari naar de bijeenkomst
van Flutter Netherlands!

Vanuit het hoofdkantoor van Ordina krijg je rechtstreeks vanuit de Flutter Netherlands community de
laatste updates over Flutter en wat er allemaal in
Nederland gebeurd met onze geliefde multi-platform
SDK. Dus of je nu al sinds de alfa-release aan het Flutteren bent, of gewoon benieuwd bent wat dat Flutter
nu allemaal is, deze bijeenkomst is leuk voor jou.

Volg de QR code voor
een kijkje op de slack
van Flutter Netherlands
en meer details over
het event.

Weet je al dat je wilt deelnemen?
Stuur dan een e-mail aan Cindy.davids@ordina.nl
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