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Full stack developer

Java Developer (Medior en Senior)

Salarisindicatie:

Salarisindicatie:

35.000 - 65.000 EUR

45.000 - 65.000 EUR

Locatie:

Locatie:

Deventer

Nieuwegein

Technologieën:

Technologieën:

Fullstack, Java, React, Angular, Business

Java, GitHub, JavaScript, Cucumber,
Selenium, Jenkins, JIRA

Senior java developer BELASTINGDIENST

Software tester

Salarisindicatie:

Salarisindicatie::

40.000 - 70.000 EUR

35.000 - 50.000 EUR

Locatie:

Locatie:

Apeldoorn

Delft

Technologieën:

Technologieën:

Java EE, Angular, Maven, OpenShift, Jenkins,

Java, C++, Unity, IT

Sonar, Git, JIRA, Java

Find all these vacancies and more
at Devitjobs.nl
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VOORWOORD
Fall is coming
W

inte…Fall is coming. Na een lekkere zomer gaan we de herfst tegemoet en
wie herfst zegt, zegt J-Fall! Eind voorjaar hadden we al een mooie editie van
J-Spring die helemaal was uitverkocht met vele topsessies, maar het echte feest is
natuurlijk J-Fall met meer dan 1800 mede-NLJUG’ers en de bijbehorende Masters of
Java funproggging competitie.
De call for papers voor J-Fall is ondertussen gesloten en de sessies die ingediend zijn
beloven veel goeds! Echter, er zijn nog tal van andere call for papers open. Weet je
niet waar je moet beginnen, maar zou je het tof vinden om het podium te betreden
en je kennis te delen? Lees dan het artikel van Bouke Nijhuis op pagina 10.
Is het podium betreden echt niet voor je weggelegd, maar zou je het nog steeds leuk
vinden om je kennis te delen? Dan kan dat gewoon hier! Heb je ervaring met een
leuk/interessant Java-gerelateerde tool en zou je deze kennis willen delen? Waag
dan een poging en stuur een email naar info@nljug.org. Ook als het je eerste artikel
is, is dat geen probleem, we begeleiden je graag!
Heb je niet de drang om kennis te delen, maar vind je spellen, quizzen en puzzels
leuk? Dan kom je met deze Java Magazine ook goed aan je trekken met o.a. de Code
Kata challenge op pagina 12. Daarnaast zijn er ook een aantal pagina’s gefocust op de
Masters of Java, waarbij op pagina 19 meer informatie te vinden is over de competitie zelf en op pagina 36 de 3-malig winnaar Thomas Withaar zijn tips & tricks deelt.
En last but not least, we hebben een nieuwe column schrijfster onder ons! Vanaf
deze editie zal Maja Reißner een interessante en leuke column schrijven voor Java
Magazine.
Wil je alleen Java Magazine lezen om bij te blijven van de nieuwste (Java) technologieen? Dan ben je hier natuurlijk ook aan het goede adres. Zo gaan we de cloud in met
artikelen over Azure, AWS en kubernetes. Verder laat Ko de ins-en-outs van Apache
Kafka Stream zien om de performance van je applicatie te boosten. En met als kers
op de taart neemt Peter Eijgermans je dieper in de wereld van React (Hooks).
Veel leesplezier!

Stijn van de Blankevoort
Content-/Communitymanager NLJUG
svdblankevoort@reshift.nl
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NLJUG INNOVATION
AWARD 2022
JAVA DEVELOPERS MAKEN HET VERSCHIL
IN INNOVATIEVE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

SCHRIJF JE
NU IN
De NLJUG reikt dit jaar voor de vierde
keer tijdens de 18e editie van J-Fall de NLJUG
Innovation Award uit. De businesspartners van de
NLJUG kunnen tot de sluitingsdatum: 16 oktober
2022 weer innovatieve projecten en/of kandidaten
voordragen voor een award. Het kan daarbij gaan om
projecten die succesvol, innovatief, verantwoord
en/of omvangrijk zijn, welke uitgevoerd door
onze businesspartners zelfstandig of in
samenwerking/opdracht van
haar relaties.

Winnaars
2018 Yolt
2019 Tennet
2021 Picnic

INSCHRIJVING
Vanaf nu tot en met 16 oktober 2022 kan een project en/of persoon worden
voorgedragen. Ken jij een bedrijf, project en/of persoon die dit jaar de NLJUG
Innovation Award zou moeten winnen?

Schrijf je in op nljug.org/nljug-innovation-award/
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INHOUD

Booster voor je applicatie:
Apache Kafka Streams

06

Als je kijkt naar wat we als developer coderen, dan verliezen we vaak de performance uit het oog. Wat nou als
bepaalde stukken logica asynchroon uitgevoerd kunnen worden
en ook in de organisatie gedeeld kunnen worden? Welke platformen en technieken kan ik daarvoor gebruiken? In dit artikel ga ik
in op de meest gebruikte platformen en gaan we ons verdiepen in
Apache Kafka Streams.

Azure & Java: Building a
minimal API using Azure
Functions and Java

32

In this article, we will demonstrate how to use Azure
Functions to build serverless APIs using Azure Storage
as a backend storage engine. By the time you’re done with this
article, you will not be asking if you want to build an API for your
business, but why you haven’t done so already!
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36

In de vorige editie stond een artikel van Brian Vermeer
over de Log4Shell security issues. Daarin brak hij een
lans voor het controleren van je afhankelijkheden op mogelijke
veiligheidsissues. In dit artikel ga ik wat dieper in op hoe je dat
zou kunnen doen met de open source tool OWASP dependency-check.
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42

INFRASTRUCTURE AS CODE

46

BESTUURSCOLUMN

40

SCHRIJVEN VOOR JAVA MAGAZINE?
Ben je een enthousiast lid van NLJUG en zou je graag
willen bijdragen aan Java Magazine? Of ben je werkzaam
in de IT en zou je vanuit je functie graag je kennis willen
delen met de NLJUG-community? Dat kan! Neem contact
op met de redactie, leg uit op welk gebied je expertise ligt
en over welk onderwerp je graag zou willen schrijven.
Direct artikelen inleveren mag ook.
Mail naar info@nljug.org en wij nemen zo spoedig
mogelijk contact met je op.
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DE WINNAAR VAN MASTERS
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MET AWS CDK IN JAVA
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Booster voor je applicatie

APACHE KAFKA
STREAMS
Nee, we hebben het hier niet over een (COVID)
vaccin. We zijn er allemaal wel een beetje klaar mee,
juist? Maar dit gaat over een manier van denken,
asynchroon (event based) en functioneel code
ontwikkelen! En daarnaast is functioneel ook beter
te begrijpen (als je het goed aanpakt). Als je kijkt
naar wat we als developer coderen, dan verliezen
we vaak de performance uit het oog. Wat nou als
bepaalde stukken logica asynchroon uitgevoerd
kunnen worden en ook in de organisatie gedeeld
kunnen worden? Welke platformen en technieken
kan ik daarvoor gebruiken? In dit artikel ga ik in
op de meest gebruikte platformen en gaan we ons
verdiepen in Apache Kafka Streams.
{ PLATFORMEN }
Tegenwoordig is er heel veel keus als je een microservice message
broker (“man in the middle”) zoekt. Super natuurlijk, maar wat
moet je precies weten? Wat zijn de belangrijkste verschillen? Hieronder enkele (meest gebruikte) platformen:
> Google Pub Sub.
> RabbitMQ, IBM MQ, Amazon MQ, KubeMQ, in-memory Redis.
> Kafka (Confluent, Axual).
Als we hierboven kijken naar Google’s PubSub, RabbitMQ of ander
MQ-systeem, dan werken die met subscriptions (publish / subscribe) in plaats van met consumer groups (vergeleken met Kafka).
Een consumer group is een set van consumers die luisteren op een
topic, zodat berichten parallel verwerkt kunnen worden (en aardig
wat sneller zijn). Er kunnen ook meerdere consumer groups zijn
(op verschillende servers), wat super handig is voor een mogelijke

Ko Turk, Developer Blue4IT bij
de Rabobank.

failover (we noemen dat: fault tolerant). De consumers binnen een
group weten van elkaar wanneer er een bericht gelezen is en doen
dit niet nog een keer. Ten opzichte van MQ-platformen houdt Kafka
een sequence-nummer bij van ieder bericht. Binnen MQ maakt de
volgorde niet uit.
Berichten worden binnen Kafka opgeslagen op het filesystem
(LOG data structure) en kunnen na een te definiëren aantal dagen
verwijderd worden (niet verplicht). Overigens is het opslaan op
disk niet per sé trager als je het vergelijkt met in-memory. Kafka
voegt alleen berichten toe, en doet verder niks met het opzoeken
van berichten (seeking). De verwerkingstijd kan zelfs sneller zijn.
Wat verder voordelig is bij het opslaan van berichten is dat bij een
fout, het systeem nog weet waar het gebleven is. Heel erg belangrijk als je bijvoorbeeld transacties verstuurd. Je kan desnoods
terug in tijd (en de berichten dus opnieuw verwerken). Binnen MQ
is het fire and forget (wanneer het bericht acknowledged is).
Dus maakt het niet uit of je berichten worden verwijderd wanneer
ze gelezen zijn? Kies dan niet voor Kafka maar voor een MQ platform. Tenzij...
We praten hier over een manier om berichten te versturen en te
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verwerken. We produceren data, en consumen het ergens anders.
Handig als je informatie wil delen binnen je organisatie, zoals
bijvoorbeeld transacties, fraude gevallen, orders en meer. Maar dit
kan ieder publish subscribe platform ook. Wat Kafka Streams mooi
maakt, is de layer boven de traditionele consumer/producer
cliënt, waarbij we real-time streams (een set van events/berichten) kunnen verwerken. Wat is het verschil dan? Enkele voorbeelden:
> Je kan meerdere streams (set van data) met elkaar verbinden,
zodat je joins, aggregations en windowing kan uitvoeren. Super
handig als je bijvoorbeeld zaken met elkaar wil vergelijken.
> Kafka is meer expressioneel, omdat je een DSL kan gebruiken
waarmee je functioneel kan programmeren (denk dan aan map,
filter etc).
> Het heeft ook een imperatieve style om complexe events te
verwerken.
> Het heeft een eigen testkit, zodat je makkelijk een integratietest
kan opzetten in een in-memory cluster.
> Het integreert goed met databases (middels Kafka Connect).
> Het is heel erg snel in het verwerken van berichten (wellicht wel
de snelste).
{ KORT SAMENGEVAT }
In het kort, gebruik Kafka vooral als je wil dat berichten niet
verloren gaan (over een specifieke aan te geven periode), als je wil
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dat berichten opnieuw te verwerken zijn (mocht het fout gaan) en
wanneer je wellicht streaming wil gebruiken. Daarnaast is Kafka
‘highly available’ wanneer de inrichting daarvan in orde is (zoals
bij een platform provider), schaalt het mee en is de verwerkingssnelheid subliem. Hieronder gaan we nu verder in op Apache
Kafka Streams.
{ MAAR EERST, EEN (EIGEN) KAFKA CLUSTER }
Zet je eigen cluster op. Er is een quickstart te vinden op https://
kafka.apache.org/quickstart. Ben je meer het type ‘luie developer’?
Run dan de volgende docker image: https://github.com/KoTurk/
Kafka/blob/main/NLJUG/magazine/kafka/PaymentEngine/docker/.
Let er wel op dat je zelf je topics en meer moet aanmaken. Liever
je cluster laten beheren? Dan zijn er vendors die deze zorg uit
handen nemen, zoals Confluent (marktleider) of Axual (lekker
Nederlands).
{ APACHE KAFKA STREAMS! }
Er zijn enkele termen die belangrijk zijn binnen Kafka Streams,
zoals:
Stream: kort samengevat een set van records (een stroom van
data). In Kafka maken we gebruik van een KStream.
(K)Table: een soort van stateful stream. Deze houdt bij wat er
veranderd is doormiddel van changelogs. Als je in een stream zit
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en je joint met een table, dan wil je namelijk op de hoogte zijn van
de laatste wijzigingen. Denk dan bijvoorbeeld aan de settings van
een klant.
Topic: hier worden alle berichten opgeslagen.
Topology: een abstractie van alle stream verwerkende nodes
binnen je applicatie.
Node / Processor: een topology bestaat uit allemaal nodes of
processors waarover je logica kan uitvoeren, zoals een map, filter
of dergelijke.
State Store: een soort van database waarin we data kunnen
opslaan en opvragen.
Om uit te leggen waaruit Kafka Streams bestaat, is de volgende terminologie belangrijk. We hebben namelijk binnen Kafka Streams
de beschikking over:
> Een DSL, waarin we op hoger niveau streams kunnen abstraheren, voor bijvoorbeeld topologies, tables, state stores en
streams. Dit wordt ook wel een ‘declaratieve’ of ‘functionele’ DSL
genoemd en is goed genoeg voor de meeste gebruikers.
> Een processor API, waarbij je iets meer mogelijkheden hebt dan
bij de DSL. Hierin creëer je een processor die tegen state stores
kan praten. Deze processor kan je dan ook weer in je topology
gebruiken.

{ DEPENDENCIES }
Om van alle event streaming functionaliteiten gebruik te kunnen
maken, voegen we de kafka-streams dependency toe aan
de Maven of Gradle build file. Mocht je Axual of Confluent willen
gebruiken? Dan moet je ook een aantal specifieke client configuraties opnemen in je code. Denk dan aan endpoints, SSL-configuratie
en meer. Hiervoor zijn ook aparte clients beschikbaar.
In onze voorbeelden maken we gebruik van Kotlin en eigen
(Avro) key value objecten, die we ‘CustomerID’ en ‘Message’
noemen. Gebruik een schema registry als je zelf je berichten wil
definiëren. Voor meer informatie lees je de blog: https://medium.
com/slalom-technology/introduction-to-schema-registry-in-kafka-915ccf06b902.
{ FUNCTIONELE STREAMING DSL (MET STREAMSBUILDER) }
Stel je voor, je moet een applicatie maken waarbij je alle
transactiegegevens uit een topic ophaalt. Buiten het maken van
een Spring Boot applicatie (vergeet hem niet te annoteren met
@EnableKafkaStreams) zal je een topology moeten aanmaken,
waarin je streams en logica worden gedefinieerd. We doen dit met
de klasse org.apache.kafka.streams.StreamsBuilder.
Het werkt een beetje hetzelfde als in de StreamsAPI van Java.

fun create(builder: StreamsBuilder): Topology {

L1

builder.stream<CustomerID, Message>("transactions")
.peek {key, value -> log.info("Incoming transaction with '$key' and '$value'")}
return streamsBuilder.build()
}

L2
fun create(builder: StreamsBuilder): Topology {
val transactions = builder.stream<CustomerID, Message>("transactions")
val balances: KTable<CustomerID, Message> = builder.table("balances")
transactions
.peek {key, value -> log.info("Incoming transaction with '$key' and '$value'")}
.join(balances) { transaction: Message, balance: Message ->
JoinedMessage(transaction, balance)
}
.filter{ _, message -> message.transaction.amount >= message.balance.amount }
.split()
.branch(isPossibleFraud(), Branched.withConsumer { ks -> ks.to("fraud") })
.defaultBranch(Branched.withConsumer { ks -> ks.to("proces") })
return builder.build()
}
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class TransactionOverviewProcessor : Processor<CustomerID, Message> {

L3

override fun init(context: ProcessorContext<String, String> ) {
context.schedule(Duration.ofDays(7), PunctuationType.STREAM_TIME) {
timestamp ->
// Meer logica hier
}
override process(record: Record<CustomerID, Message>) {
val transactions = record.value.transactions: Transactions[]
// Meer logica hier
}
}

In Listing 1 maken we met behulp van de builder een stream, die
we uitlezen met peek en loggen. Hierna maken de topology aan
met build(). Het is relatief simpel, maar wat als we wat meer
logica willen toevoegen? Zoals een:
Join: om een balans table te joinen (hierin staat het actuele saldo
van een klant).
Filter: om alleen records te verwerken waarbij het saldo toereikend is.
Map: laten we een aparte message maken die we later in het
proces kunnen gebruiken.
Split (denk dan aan Black Jack): we delen de stream in substreams.
Branch: deze komt na de split. Hierin geven we eerst een conditie
aan, zoals ‘is het een mogelijke frauduleuze transactie’?
To: dan sturen we het bericht door naar een andere topic (die kan
worden afgelezen door een andere applicatie).
DefaultBranch: als bovenstaande branch niet van toepassing is,
pak dan de default. Dan sturen we wederom het bericht met een
.to naar een ander topic.
Zoals je kan zien in Listing 2 staat de StreamsBuilder centraal bij
het maken van een topology.

- Wandklok tijd (op een bepaald tijdstip). Ga dan voor
PunctuationType.WALL_CLOCK_TIME.
Dit stellen we in de init() methode in. In de processor bestaat
ook een process() methode (ja echt). Hierin definieer je de
logica per bericht. In de close() stop je alle resources die je gebruikt. Een voorbeeld als we bijvoorbeeld per week een transactie
overzicht willen, vind je in Listing 3.
{ TOT SLOT }
Wat ik als laatste tip wil meegeven, is dat je bij het gebruik van
Streams denkt aan het maken van metrics. In een streaming omgeving is het namelijk moeilijk om berichten te volgen (je hebt vaak
geen trace ID of iets dergelijks). Het is mooi om in een dashboard
te zien wanneer er zaken mis gaan en dan merk je dat logging toch
wat lastiger te volgen is. Lees vooral eens het artikel ‘Word een
superheld met Micrometer’ in het magazine (2022-1) om meer te
weten te komen over het maken van juiste monitoring.
Met Apache Kafka Streams zijn de mogelijkheden eindeloos! We
hebben bij lange na niet alles kunnen bespreken, maar het belangrijkste is dat je nu aan de slag kan. Heel veel succes! Kijk voor een
werkend geheel eens op https://github.com/KoTurk/Kafka <

Gefeliciteerd! Op dit moment ben je in staat om een werkende
Kafka Streams applicatie te maken :-)
{ PROCESSOR API VOOR MEER FLEXIBILITEIT (IN HET KORT) }
Buiten de StreamsDSL is het ook mogelijk om een processor
te maken (die je ook in je DSL kan gebruiken). Hierbij heb je de
mogelijkheid om per bericht dingen te doen (lower level API), in
plaats van op een hoger niveau, zoals de DSL. Je hebt bijvoorbeeld
de mogelijkheid om periodiek acties uit te voeren wanneer er
een bericht binnenkomt (met een Punctuator). Dit kan op twee
manieren, met een:
- Gebeurtenis tijd (dus na x aantal tijdseenheden). Stel dan
PunctuationType.STREAM_TIME in.
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INTERNATIONAL
SPEAKER
Van conferentie bezoeker naar spreker

In dit artikel wil ik graag mijn ‘lessons learned’ met
jullie delen. Ik vertel hier mijn persoonlijke reis
van conferentiebezoeker tot spreker. Ik doe uit de
doeken wat voor mij werkte en wat niet. Wil jij ook
spreker worden? Dan vind je in mijn verhaal wellicht
een goed aanknopingspunt voor je eigen toekomst.
De inspiratie voor dit artikel kwam van het artikel
‘Van software developer naar CTO’ van Koen Aerts.
Bedankt Koen!
{ DE EERSTE STAPPEN }
Het verhaal begint in 2017 toen ik voor het eerst een buitenlandse
Java conferentie bezocht. Dit was JavaOne in San Francisco. Hier
werden mijn ogen geopend. In een week tijd kwam ik in aanraking
met veel interessante mensen en leerde ik heel veel bij. Ik begon
de sprekers te zien als ‘de rocksterren’ van ons vak. Ik besloot dat
ik ook een rockster wilde worden en wel in drie jaar. Toen wist ik
nog niet wat een JavaOne rockstar was en wilde ik dus ‘gewoon’
een spreker op JavaOne worden. Voor het eerst in mijn professionele leven had ik een duidelijk doel voor ogen: in 2020 op het
podium staan op JavaOne.
Eenmaal terug in Nederland ging ik nadenken hoe ik dit zou moeten aanvliegen. Dit leverde het volgende stappenplan op:
> Artikel schrijven voor het Java magazine (2018).
> Spreken in Nederland en/of België (2019).
> Spreken op JavaOne (2020).
Dit leek mij toendertijd een vrij aardig plan en ik ging dus direct
aan de slag met de eerste stap. Dit ging van een leien dakje en

Bouke Nijhuis is CTO van
CINQ ICT, spreker op internationale conferenties en open
source committer. Hij vindt het
leuk om kennis te delen door
middel van artikelen, blogs en
presentaties.
halverwege 2018 had ik een artikel in het Java magazine. Ik lag
mooi op schema voor mijn ultieme doel. Het onderwerp was het
schrijven van een app voor de Google Assistent. Dit leek mij ook
een prima onderwerp voor een talk. Oftewel, ik heb een presentatie gemaakt over dit onderwerp en ik gaf me op voor verschillende
conferenties in de buurt. Echter, keer op keer werd ik afgewezen.
Frustrerend! Blijkbaar was de tweede stap een stuk lastiger dan de
eerste. Tijd om van tactiek te veranderen.
Na het ophalen van feedback en enige zelfreflectie, kwam ik met
de volgende redenen waarom het niet lukte:
> Onderwerp niet interessant of geschikt genoeg.
> Onbekende spreker.
> Onvoldoende ervaring.
{ SPREKERSKLASSEN }
Ik besloot om mee te doen met klassen voor sprekers. Mijn verwachting was dat dit alle drie de punten zou adresseren. Ik schreef me in
voor de UtrechtJUG Speaker Incubator en de NLJUG Speaker Mentoring. De eerste besloeg een vijftal avonden waarin Brian Vermeer
ons de fijne kneepjes van het vak bijbracht. Er was veel ruimte om
te oefenen en om feedback op elkaar te geven. De tweede was een
tweetal avonden onder de bezielende leiding van Bert Jan Schrijver.
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{ DE EERSTE SUCCESSEN }
Ondertussen gebruikte ik beide onderwerpen om mij in te schrijven bij allerlei conferenties in Europa. De hoop was natuurlijk dat
ik voldoende had geleerd in de trajecten om te mogen spreken.
In augustus 2019 kreeg ik dan mijn allereerste positieve reactie. Ik
mocht eindelijk spreken op een conferentie en wel Devoxx België!
Niet de minste om mee te beginnen. Hier mocht ik spreken over
mijn tweede onderwerp ‘unittesten met Spock’. Ondertussen
regende het nog steeds afwijzingen, maar lekker belangrijk… het
eerste succes was binnen!

Dit traject was vergelijkbaar met de eerste, maar nu gecomprimeerd
in twee avonden. Beide trajecten waren erg leerzaam en op beide
kijk ik met veel plezier terug. In deze sessies heb ik gewerkt aan mijn
tweede onderwerp, namelijk: ‘unittesten met Spock’.
Uit deze avonden zijn een aantal punten blijven hangen. Hieronder
ga ik kort in op deze punten.
Het eerste punt gaat over het aantal afwijzingen dat je voor je kiezen krijgt. Het blijkt dat zelfs mensen als Brian en Bert Jan worden
afgewezen voor conferenties. Wie had dat gedacht?! Blijkbaar zijn
afwijzingen onderdeel van het leven van een spreker.
Daarnaast is het belangrijk om te vertellen vanuit je eigen ervaring
en visie. Dit is wat jouw presentatie anders maakt dan die van anderen. Het maakt ook dat je met vertrouwen over het onderwerp
kan spreken. Het is namelijk jouw ervaring en visie.
De volgende twee punten zijn interessant, omdat ik initieel niet
geloofde dat ze op mij van toepassing waren.
De meeste sprekers schrijven de presentatie pas nadat hun voorstel is geaccepteerd door een conferentie. Dit leek mij doodeng,
want stel je voor dat je niet voldoende materiaal hebt om een hele
presentatie te vullen?
Daarnaast werd gesuggereerd dat je eigenlijk altijd te veel materiaal hebt en dat je dus moet gaan snijden om binnen de gestelde
tijdslimiet te blijven. Dit leek mij schromelijk overdreven, want een
klein uur vol praten gaat echt niet vanzelf.
Echter op beide punten moet ik de mentoren gelijk geven. Ik schrijf
nu de presentatie pas als het voorstel is geaccepteerd. Vervolgens
blijkt tijdens het oefenen van de presentatie dat ik te veel materiaal
heb en moet snijden in de onderwerpen.
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Het mogen spreken op Devoxx België leek deuren te openen, want
in de maanden daarna kreeg ik positieve reacties op mijn voorstellen voor de Tweakers Developers Summit en Devoxx France. Ook
belangrijk om te vermelden is dat er nog steeds afwijzingen
binnen komen. Dit was echter veel minder vervelend dan hiervoor,
want er kwamen ook positieve reacties binnen.
Ook interessant is het feit dat ik op een conferentie mocht spreken
over mijn eerste onderwerp (app voor de Google Assistant).
Blijkbaar zijn ze op verschillende conferenties op zoek naar
verschillende onderwerpen. Dit vind ik achteraf logisch, maar dat
had ik in het begin niet door. Ik dacht gewoon dat het onderwerp
ongeschikt was voor conferenties.
Het is maart 2020. Ik had net gepresenteerd op de Tweakers
Developers Summit en dan begint de pandemie die de wereld flink
in zijn greep hield. Opeens werden er links en rechts conferenties
geannuleerd, waaronder Devoxx France. Gelukkig gaan er ook een
aantal van ‘fysiek’ naar ‘online’, zoals JNation. Het is niet toevallig
dat ik deze noem, want ook hier mocht ik mijn presentatie over de
Google Assistent houden.
{ HET NIEUWE PLAN }
Ondertussen was mijn oorspronkelijk deadline om in 2020 te
spreken op JavaOne verlopen. Door de pandemie was het onmogelijk om deze deadline te halen. Daarom besloot ik om van mijn
driejarenplan een vijfjarenplan te maken. In de tussentijd werd
de conferentie hernoemd naar ‘CodeOne’ en werd de locatie
verplaatst naar Las Vegas. Het nieuwe doel werd om in 2022 te
spreken op CodeOne in Las Vegas.
In 2021 heb ik virtueel mogen spreken op TeqNation, Tweakers
Developers Summit en JNation. Op die laatste twee conferenties
heb ik nu twee keer achter elkaar mogen spreken. Blijkbaar had ik
de eerste keer voldoende indruk gemaakt om nog een keer mee te
mogen doen. Het gaat de goede kant op! Op alle drie de conferenties was het onderwerp ‘het fixen van bugs’. Alweer het derde
onderwerp in mijn langzaam groeiende collectie.
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‘VERVOLGENS KOMT DE KLAPPER VAN HET JAAR.
NA DRIE KEER PROBEREN IS HET ME DAN TOCH
EINDELIJK GELUKT. IK MOCHT EEN THUISWEDSTRIJD
SPELEN OP EEN FYSIEK J-FALL’
Ik heb dit jaar zelfs drie keer een uitnodiging om te spreken
afgewezen. Ik was wederom welkom op Devoxx France
en ik mocht zelfs twee keer aantreden op Devoxx Poland.
Echter beide conferenties heb ik helaas moeten afzeggen.
In de zomer van 2021 werden de eerste fysieke conferenties
weer aangekondigd. Het was eindelijk weer mogelijk om te
spreken in een zaal met mensen. Wat een vooruitzicht! De
eerste was Devoxx UK en wat was het weer leuk om ‘ouderwets’ voor een groep mensen te staan, om nieuwe mensen
te ontmoeten en gewoon samen een biertje te kunnen
drinken. Hier sprak ik voor het eerst over ‘productiviteit en
IntelliJ’.

CODING K
In this Kata we will write an implementation of the
Extended Euclidean Algorithm - but first, some context! RSA is widely used in public key cryptography
to encrypt and decrypt data. A message is encrypted with a public value ‘e’ and can be decrypted with
a private value ‘d’:

The modulus ‘n’ is also publicly known. In order for this encryption
mechanism to work ‘d’ needs to be the multiplicative inverse of ‘e’,
which is defined as d*e mod n = 1. This is necessary so that:

Vervolgens komt de klapper van het jaar. Na drie keer
proberen is het me dan toch eindelijk gelukt. Ik mocht een
thuiswedstrijd spelen op een fysiek J-Fall. Ik kon daarna dan
echt de tweede stap van het stappenplan afvinken.
{ DE EINDSPRINT? }
In 2022 heb ik gesproken op JavaLand. Deze conferentie
werd gehouden in een pretpark en ‘s avonds mocht je in
(een deel van) de attracties! Vervolgens mocht ik voor de
tweede keer spreken op Devoxx UK met mijn nieuwe presentatie over ‘het gebruik van de debugger’. Dit is alweer
het vijfde onderwerp in mijn repertoire.
Als ik dit schrijf, is het halverwege 2022 en het einddoel
komt in zicht. De naam van de conferentie is weer JavaOne
(in plaats van CodeOne) en hij zou moeten plaatsvinden in
oktober. De pandemie lijkt voorbij, maar de grote vraag is of
hij in de herfst weer terug komt. Ik hou mijn vingers gekruist
en hoop dat ik de laatste stap van het plan kan gaan afvinken. Dit zou echt de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’
zijn. Zo niet, dan maak ik er gewoon een zesjarenplan van!
Als ik het bovenstaande zou moeten samenvatten in een
paar tips dan zouden het de volgende zijn:
> Geef nooit op!
> Zoek hulp (in de vorm van sprekers klassen).
> Verschillende conferenties zoeken verschillende onderwerpen.
> Het is heel normaal om regelmatig afgewezen te worden. <

During RSA key generation, the inverse can be computed with the
Extended Euclidean Algorithm (EEA).
Starting point is the following equation:

In this equation, ‘d’ and ‘e’ are the numbers that will be used for
decryption and encryption. ‘n’ is the modulus again. `t` will not
be used for RSA key generation. ‘gcd()’ is a function that given two
numbers will return their greatest common divisor. Given ‘e’ and
‘n’, there always exists integer numbers ‘d’ and ‘t’ such that this
equation holds. The Extended Euclidean Algorithm can be used to
find these numbers. An example implementation of the algorithm
written in go is shown here.
Only if ‘e’ and ‘n’ are coprime (which means that their greatest
common divisor is 1), ‘d’ is the modular inverse of ‘e’ and can be
used as the private key in RSA. This is because:

And with gcd(e, n) = 1:
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G KATA
L1
package main
import “fmt”
func main() {
input := 35
modulus := 15

Redactie
gcd, inverse := gcdExtended(input, modulus,
1, 0, 0, 1)

Now according to the definition of the inverse mentioned earlier, ‘d’ is
the inverse of ‘e’. Therefore, the private key that we need to find is ‘d’.

if (gcd == 1) {
fmt.Printf(“input %d and modulus %d are

{ THE KATA }
Write a Java implementation for the Extended Euclidean Algorithm
(EEA). Depending on what you’d like to practice, you can either
base your implementation on:
The go example code printed here (neat for beginners).
The theoretical EEA description on Wikipedia.

coprime, the inverse is %d\n”, input,
modulus, inverse)
} else {
fmt.Printf(“gcd(%d, %d) = %d. Input and
modulus aren’t coprime.\n”, input,
modulus, gcd)

Using the example code will let you focus on code and transferring
a piece of software to Java. Starting with Wikipedia will be a bit
more challenging as you have to translate the mathematical logic
to code yourself.

}
}
func gcdExtended(a int, b int, s1 int, s2 int,
t1 int, t2 int) (gcd int, inverse int) {
q := a / b

Hint: The input 37 and modulus 15, you should get the inverse 5.

r := a - q*b
s3 := s1 - q*s2

Can you find the private key given the public key 33469 with
modulus 375197?
Send your solution and your source code to info@nljug.org (subject ‘Java Magazine - coding kata’) and win 2 extra tickets to JFall!!
We will publish the solution in our next edition. <

t3 := t1 - q*t2
if r == 0 {
return b, s2
}

Example code in go in listing 1.
return gcdExtended(b, r, s2, s3, t2, t3)

{ NEED AN EXTRA TWIST TO GET YOUR ATTENTION? }

}

> Write your code in a text editor and without Googling.
> Implement the EEA both in Java and another programming
language such as JavaScript or python. Then compare their
performance, readability and efficiency.
> After your code is done, you might want to compare your
implementation to other existing EEA implementations
(such as in RSA implementations) on the internet.
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STAYING
ALIVE
Kubernetes probes en Spring
Boot Actuator health checks

Een container orchestrator als Kubernetes heeft
meerdere taken, maar veel komt neer op ‘zorgen dat
draait wat moet draaien’. Dat betekent services starten op een server met genoeg resources, maar ook
controleren of die services wel blijven draaien en
requests kunnen afhandelen en zo niet, daar actie
op ondernemen.
Kubernetes ondersteunt dit aan de hand van ‘probes’. Een ‘liveness probe’ controleert of een Pod (een enkele service instance)
nog een teken van leven geeft. Zo niet, dan wordt de Pod gekilled
en wordt er een nieuwe gestart. Een ‘readiness probe’ controleert
of een Pod in staat is om requests af te handelen. Is dit niet het
geval, dan wordt de interne load balancing aangepast om geen
verkeer meer naar de Pod te sturen. ‘Startup probes’ laten we
voor dit artikel buiten beschouwing.
Probes worden vaak geïmplementeerd als HTTP-endpoints: komt
er tijdig een success response (200 <= statusCode < 400), dan
slaagt de check. Komt er geen response of een met een andere
status? Dan faalt de check. Als een probe te vaak faalt, onderneemt Kubernetes actie.
{ SPRING BOOT ACTUATOR HEALTH CHECKS }
Spring Boot is een populair framework voor het ontwikkelen
van enterprise applicaties die op diverse omgevingen kunnen
draaien, waaronder Kubernetes. Onderdeel van Spring Boot zijn
de Actuator endpoints, waarmee ‘at runtime’ informatie over services verkregen kan worden en bepaalde managementoperaties
uitgevoerd kunnen worden.

‘SPRING BOOT IS EEN POPULAIR FRAMEWORK VOOR
HET ONTWIKKELEN VAN ENTERPRISE APPLICATIES DIE OP
DIVERSE OMGEVINGEN KUNNEN DRAAIEN’

Joris Kuipers is al ruim 10 jaar
bij Trifork werkzaam als CTO en
hands-on architect in diverse
domeinen, zoals educatie,
healthcare, nieuwsmedia,
overheid en loterijen.

Hierbij wordt ook een health endpoint aangeboden, standaard
op /actuator/health. Een aanroep laat Boot een verzameling
HealthIndicators raadplegen en op basis daarvan een health status
bepalen. HealthIndicators worden automatisch geconfigureerd,
maar kunnen ook handmatig worden toegevoegd. Een voorbeeld
is een indicator die checkt of er een database call gemaakt kan
worden als er een datasource bean bestaat.
{ KUBERNETES EN SPRING BOOT HEALTH GROUPS }
Een enkel health endpoint matcht slecht met de verschillende probes die Kubernetes biedt. Als een storing ervoor zorgt dat een service tijdelijk bijvoorbeeld geen verbinding met zijn database heeft,
wil je niet dat die service herstart wordt. Die service even geen
requests laten afhandelen zou dan wel een goed idee kunnen zijn,
aangenomen dat de meeste requests databasetoegang vereisen.
Je wil dus eigenlijk twee dingen:
> Aparte health endpoints per probe.
> Controle over hoe die endpoints bepalen of ze gezond zijn.
Gelukkig biedt Spring Boot hier een oplossing voor. Als er gedetecteerd wordt dat de applicatie in Kubernetes draait, dan worden er
automatisch twee extra health endpoints beschikbaar: /actuator/
health/liveness en /actuator/health/readiness. Dit zijn zogenaamde ‘health groups’. Boot kan een selectie van HealthIndicators
beschikbaar maken als een groep op een eigen endpoint.
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Beide endpoints gebruiken standaard maar één eigen state-based
HealthIndicator. Deze implementaties luisteren naar interne events, op basis waarvan ze beslissen of ze ‘UP’ of ‘DOWN’ zijn. Voor
beide wordt de status ‘UP’ als de applicatie met succes is gestart,
voor Readiness wordt deze ‘DOWN’, zodra Spring een verzoek
ontvangt om af te sluiten.

Eén manier om dat te doen is om Spring Boot alle actuator endpoints op een eigen poort beschikbaar te laten maken. Ze zijn dan
niet standaard meer via de normale serverpoort te benaderen (dit
kun je wel configureren). Dit kan via een configuratie-property:

management.server.port=8888

Omdat het health groups betreft, kun je naar wens extra indicators
toevoegen. Wil je bijvoorbeeld de database connectivity check
laten uitvoeren als onderdeel van de readiness check? Dan kun je
het volgende configureren in je application.properties:

management.endpoint.health.group.readiness.

Een andere oplossing is om zelf een tweede connector te configureren op een eigen poort. Hiermee komen alle URL’s beschikbaar
op twee poorten, maar extern verkeer wordt alleen naar de eerste
poort gestuurd en de probes worden geconfigureerd om de tweede poort te gebruiken:

include=readinessState,db
@Bean

{ “AL ONZE MEDEWERKERS ZIJN IN GESPREK,
BLIJFT U AAN DE LIJN” }
Spring ondersteunt zowel een ‘traditionele’ servlet-gebaseerde stack met Spring-MVC als een reactive, non-blocking stack
met Spring Webflux. Hoewel die laatste voordelen biedt op het
gebied van efficiënt resourcegebruik en ondersteuning van grote
aantallen parallelle request, zitten daar wel wat haken en ogen
aan. Daarom wordt vaak nog gekozen voor Spring-MVC of een
vergelijkbare oplossing, zoals JAX-RS.

WebServerFactoryCustomizer
<TomcatServletWebServerFactory>
healthConnectorCustomizer() {
return server -> {
Connector healthConnector = new
Connector();
healthConnector.setPort(8888);
AbstractProtocol protocol =
(AbstractProtocol) healthConnector.
getProtocolHandler();

Servlet-gebaseerde applicaties gebruiken in principe een thread
per request. Gebruikmakend van een embedded Tomcat server
met 200 threads betekent dit dat er 200 requests ‘tegelijk’ kunnen
worden afgehandeld. Komen er meer requests binnen? Dan worden deze gequeued. Loopt die queue vol? Dan wordt het request
niet afgehandeld en krijgt de cliënt een fout.
Dat kan betekenen dat als alle threads in gebruik zijn, een health
check door Kubernetes geen tijdig antwoord krijgt. Voor een
readiness check is dat vaak prima: de applicatie heeft het daadwerkelijk te druk om nieuwe requests af te handelen, dus de load
tijdelijk even naar andere instances routeren is gewenst.

protocol.setMinSpareThreads(1);
protocol.setMaxThreads(5);
server.
addAdditionalTomcatConnectors(healthConnector);
};
}

In beide gevallen laat je vervolgens de liveness probe verwijzen
naar de nieuwe poort:

livenessProbe:

Voor een liveness check kan dit echter leiden tot een herstart van
de applicatie, juist op het moment dat een groot aantal in-flight
requests wordt afgehandeld. Zo’n herstart zorgt voor nog meer
requests naar de overgebleven service instances en vaak ook
voor een hoge CPU-load door alle startende processen, waardoor
al snel een domino-effect ontstaat, waarbij onder load continu
herstarts plaatsvinden en veel clients errors zullen ontvangen.
{ PRIORITY BOARDING VOOR HEALTH CHECKS }
Om dit te voorkomen kun je health check requests op een eigen
(kleine) thread pool laten afhandelen. Dit vereist een aparte connector op een eigen HTTP-poort.
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httpGet:
path: /actuator/health/liveness
port: 8888

Je kunt dit ook voor de readiness probe doen, maar dat kan leiden
tot requests die door de applicatie worden afgewezen, zonder
dat Kubernetes hier actie op onderneemt. Ik raad aan dit in ieder
geval voor je liveness probe te doen en te experimenteren met het
gedrag voor je readiness probe. <
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OPTIMIZING AWS LAMBDA
FUNCTION PERFORMANCE
FOR JAVA
This article shows how to optimize the performance
of AWS Lambda functions written in Java, without
altering any of the function code. It shows how Java
virtual machine (JVM) settings affect the startup
time and performance. You also learn how you can
benchmark your applications to test these changes.

W

hen a Lambda function is invoked for the first time, or
when Lambda is horizontally scaling to handle additional
requests, an execution environment is created. The first phase in
the execution environment’s lifecycle is initialization (Init).
For Java managed runtimes, a new JVM is started and your application code is loaded. This is called a cold start. Subsequent requests
then reuse this execution environment. This means that the Init
phase does not need to run again. The JVM will already be started.
This is called a warm start.
In latency-sensitive applications such as customer facing APIs,
it’s important to reduce latency where possible to give the best
possible experience. Cold starts can increase the latency for APIs
when they occur.
{ HOW CAN YOU IMPROVE COLD START LATENCY? }
Changing the tiered compilation level can help you to reduce cold
start latency. By setting the tiered compilation level to 1, the JVM
uses the C1 compiler. This compiler quickly produces optimized
native code but it does not generate any profiling data and never
uses the C2 compiler.
Tiered compilation is a feature of the Java virtual machine (JVM).
It allows the JVM to make best use of both of the just-in-time (JIT)
compilers. The C1 compiler is optimized for fast start-up time. The
C2 compiler is optimized for the best overall performance but uses
more memory and takes a longer time to achieve it.
There are five different levels of tiered compilation. Level 0 is where Java byte code is interpreted. Level 4 is where the C2 compiler
analyses profiling data collected during application startup. It
observes code usage over a period of time to find the best opti-

Mark Sailes is a Specialist Solutions Architect for Serverless
at AWS. He also represents
AWS as a member of the Micronaut Technical Advisory Board.
mizations. Choosing the correct level can help you optimize your
performance.
Changing the tiered compilation level to 1 can reduce cold start
times by up to 60%. Thanks to changes in the Lambda execution
environment, you can do this in one step with an environment
variable for all Java managed runtimes.
{ LANGUAGE-SPECIFIC ENVIRONMENT VARIABLES }
Lambda supports the customization of the Java runtime via
language-specific environment variables [1]. The environment
variable JAVA_TOOL_OPTIONS allows you to specify additional
command line arguments to be used when Java is launched. Using
this environment variable, you can change various aspects of
the JVM configuration including garbage collection functionality,
memory settings as well as the configuration for tiered compilation. To change the tiered compilation level to 1 you would set the
value of JAVA_TOOL_OPTIONS to “-XX:+TieredCompilation
-XX:TieredStopAtLevel=1”. When the Java managed runtime
starts any value set will be included in the program arguments.
{ CUSTOMER FACING APIS }
The following diagram is an example architecture that might be
used to create a customer-facing API. Amazon API Gateway is used
to manage a REST API and is integrated with Lambda to handle
requests. The Lambda function reads and writes data to Amazon
DynamoDB to serve the requests.

Diagram 1.
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This is an example use case, which
would benefit from optimization. The
shorter the duration of each request
made to the API the better the customer
experience will be. You can explore the
code for this example in the GitHub repo
[2]. The project includes the Lambda
function source code, infrastructure
as code template, and instructions to
deploy it to your own AWS account.
MEASURING COLD STARTS
Before you add the environment variable to your Lambda function, measure
the current duration for a request. One
way to do this is by using the test functionality in the Lambda console.
In Screenshot 1 is a summary from a
test invoke, run from the console. You
can see that it is a cold start because
it includes an Init duration value. If
the summary doesn’t include an Init
duration, it is a warm start. In this case,
the duration is 5,313ms.

Screenshot 1.

Screenshot 2.
{ APPLYING THE OPTIMIZATION }
This change can be configured using AWS Serverless Application
Model (AWS SAM), AWS Cloud Development Kit (CDK), AWS CloudFormation, or from within the AWS Management Console.
Using the AWS Management Console:
> Navigate to the AWS Lambda console.
> Choose Functions and choose the Lambda function to update.
> From the menu, choose the Configuration tab and Environment variables. Choose Edit
> Choose Add environment variable. Add the following:
Bash
– Key: JAVA_TOOL_OPTIONS
– Value: -XX:+TieredCompilation

compilation set to level 1. The duration is 2,169 ms. The cold start
duration has decreased by 3,144 ms (59%).
{ CONCLUSION }
In this post, you learn how to improve Lambda cold start performance by up to 60% for functions running the Java runtime.
Thanks to the recent changes in the Java execution environment,
you can implement these optimizations by adding a single environment variable.
This optimization is suitable for Java workloads such as customer-facing APIs, just-in-time image resizing, near real-time data
processing pipelines, and other short-running processes. For more
information on tired compilation, read about Tiered Compilation
in JVM.

-XX:TieredStopAtLevel=1

For more serverless learning resources, visit serverlessland.com/ <
Choose Save. You can verify that the changes are applied by
invoking the function and viewing the log events in Amazon
CloudWatch. The log line Picked up _JAVA_OPTIONS:
-XX:+TieredCompilation -XX:TieredStopAtLevel=1 is

added by the JVM during startup.
{ CHECKING IF PERFORMANCE HAS IMPROVED }
Invoke the Lambda function again to see if performance has
improved.
Screenshot 2 shows the results of a test for a function with tiered
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{ REFERENCES }
1 https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtimes-modify.html
2 https://github.com/aws-samples/aws-lambda-java-tiered-compilation-example
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MASTERS OF JAVA 2022
Funprogging contest voor alle Java Developers

De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE), die toegankelijk is
voor iedere Java ontwikkelaar. In deze wedstrijd wordt niet de API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. In voorgaande edities heeft Masters of Java al heel wat verhitte strijd opgeleverd!
Er zijn 5 zeer diverse programmeeropdrachten voor de teams. Deze moeten binnen de tijdslimiet worden
opgelost. Voor elke seconde die je overhoudt, scoor je een punt. Ook kun je extra punten scoren met
bepaalde testen. Het team met de meeste punten wint.
Een team bestaat uit maximaal 2 ontwikkelaars en het team dat aan het einde van de dag de meeste punten
heeft, mag zich “Master of Java 2022” noemen. Er zal naast eeuwige roem natuurlijk gestreden worden
voor mooie en spectaculaire prijzen. De afgelopen jaren is de beslissing steeds gevallen tijdens de laatste
opdracht. Het belooft dus een zinderende wedstrijd te worden!

Schrijf je nu in voor de Masters of Java 2022.
EEN
NLJUG
EVENT

Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kosten:

woensdag 2 november
13.00u tot 17.30u
Regio Ede
Gratis

Als trotse hoofdsponsor zorgt First8 | Conclusion elk jaar voor 5
uitdagende opdrachten en een robuuste game server. Met veel
enthousiasme, bevlogenheid en passie werken wij aan deze en andere
gave projecten. Iets voor jou? We maken graag kennis met je.

www.first8.nl

Benieuwd naar eerdere opdrachten?
Check https://github.com/First8/mastersofjava

Aanmelden: nljug.org/masters-of-java-2022
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MASTERS
OF
JAVA
Technisch uitdagen met een knipoog
Bij First8 werken gedreven Java developers die zich
elk jaar inzetten voor de Masters of Java, het offi
cieuze NK Java programmeren. Samen met de NLJUG
organiseren we dit jaarlijkse funprogging event. We
praten hierover met Arjan Lamers, CTO en één van
de oprichters van First8, die al jaren plezier beleeft
aan het event.

B

innen First8 houden we van een uitdaging en als hoofdsponsor van de Masters of Java zorgen wij elk jaar voor 5 uitdagende opdrachten en een robuuste game server.
Deelnemers doen individueel mee of in tweetallen. Tijdens de
opdrachten programmeren de deelnemers – zonder gebruik van
internet of IDE’s – tegen de klok. Is de oplossing juist en op tijd
ingediend? Hoe meer tijd over is, hoe meer punten je verdient.
Je kunt ook punten verdienen door het behalen van testen. Is de
oplossing foutief, dan verdien je geen punten. Elke editie heeft een
spannende ontknoping. Plezier staat voorop en de winnaar mag
zichzelf een jaar lang Master of Java noemen!”
{ TECHNISCH INGEWIKKELDE PROJECTEN }
“De organisatie van de Masters of Java vraagt om de nodige
voorbereidingen waar we onze expertise op kunnen loslaten. Als
specialist op het gebied van maatwerkapplicaties vanuit de Java
& Open Source-techniek werken we aan zeer diverse maar coole
projecten. Deze zijn technisch ingewikkeld en bij voorkeur spelen
privacy en security een rol. Binnen First8 creëren we ruimte voor
dit evenement om de wedstrijdsoftware te bouwen én de op-

drachten te schrijven. Alleen al de werkende software is een flinke
uitdaging: hoe zorg je ervoor dat het bestand is tegen tientallen
top-Javanen die hun eigen software los kunnen laten op ‘ons’
systeem? Bij de opdrachten mikken we op herkenbare problemen
vanuit een andere invalshoek en altijd met een knipoog.”
{ CLAIM TO FAME }
“Al 10 jaar op rij zijn wij als hoofdsponsor betrokken bij de Masters
of Java. Dit doen we natuurlijk met een reden. Bij ons draait het om
hardcore Java; onze Javanen kunnen lezen en schrijven met het
Java-platform. We kijken graag onder de motorkap, willen snappen
hoe het zit en proberen de nieuwste features uit. Dit project biedt
ons de mogelijkheid om onze expertise aan te tonen. De Masters of
Java is een mooie manier om ongedwongen met de laatste trends
op het gebied van Java te experimenteren op een veilig platform.
En het is dé uitgelezen kans om met de laatste versie van Java te
werken! Sowieso draait het in ons vak om het delen van kennis en
kunde. Onze developers hebben passie voor Java en dat blijkt dan
ook elk jaar weer uit het enthousiasme voor de Masters of Java.”
{ HET BESTE VAN 2 WERELDEN }
“Het delen van onze kennis en expertises staat centraal in ons
team, dit doen we bijvoorbeeld via kennissessies, First8Academies, Security4Teens en organiseren bordspelavonden. We
hebben een unieke combinatie van kleinschaligheid en slagkracht.
We zijn klein genoeg om te werken met korte lijnen en direct te
schakelen. Tegelijkertijd bieden we als onderdeel van het Conclusion ecosysteem ook zekerheid, stabiliteit en schaalbaarheid. Lees
meer op www.first8.nl. <
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STEL JE EIGEN
SANDWICH SAMEN
MET REACT HOOKS
Als vervolg op het eerste artikel over React, gaan we
ons in deze tutorial richten op de React context en
de useContext Hook. React context is een middel om
informatie te kunnen delen tussen componenten,
door het centraal beschikbaar te stellen.
Met React context kan je een vereenvoudigd state management
systeem realiseren voor je project. State verwijst in het algemeen
naar applicatiedata die centraal moet worden bijgehouden. State
representeert het geheugen van je applicatie.
{ WAT GAAN WE BOUWEN? }
In deze tutorial gebruik je React context om een app te bouwen
die gemeenschappelijke datasets voor verschillende componenten gebruikt. Deze gemeenschappelijke data slaan we op in de
‘state’. Om dit te illustreren, bouwen we een app waarmee je je
sandwich kunt samenstellen. De app gebruikt de useContext
Hook om gebruikersgegevens, favoriete ingrediënten en je samengestelde sandwich op te slaan in de state. De app ziet eruit zoals te
zien is in Afbeelding 1.
Als uitgangspunt voor de tutorial, clone je de volgende Github
repository:
git clone https://github.com/petereijgermans11/
react-use-context-hook
cd

use-context-hook-init

Installeer de dependencies met: npm i && npm start en open
de webapp op: http://localhost:3000.
{ COMPONENTEN BOOMSTRUCTUUR }
Vrijwel alle React applicaties bestaan uit een samenstelling van
componenten. De applicatie die we gaan bouwen, bestaat uit een

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

entry App component met de Navigation en SandwichMaker
als child componenten (zie Afbeelding 2).
De Navigation component rendert de gebruikersnaam rechtsboven in het scherm. De SandwichMaker component bevat de
volgende child componenten:
SandwichBuilder: die een lijst met ingrediënten voor een sandwich
bevat, die geconverteerd worden naar een reeks SandwichItem componenten (zie source code in use-context-hook-init/src/
components/SandwichBuilder). Een SandwichItem component
rendert de naam van het ingrediënt, het bijbehorende icoon en of
deze favoriet is voor de gebruiker (met een emoji).
SandwichSummary: bevat een lijst met SandwichItems (ingrediënten), die de gebruiker heeft geselecteerd. Deze worden
getoond in de ‘Your Sandwich’ lijst of ‘ingrediëntenlijst’ onderaan
het scherm.
Merk op dat er informatie is die je voor verschillende componenten moet gebruiken. Gebruikersgegevens heb je bijvoorbeeld nodig om favoriete ingrediënten te identificeren of voor een checkout pagina. De gebruikersgegevens dienen toegankelijk te zijn voor
elk component in de app. Daarnaast moeten de geselecteerde
sandwich-ingrediënten opgeslagen worden in de ‘state’, zodat
de SandwichSummary deze kan tonen in de ‘Your Sandwich’ lijst
onderaan het scherm.
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L2
import React from ‘react’;
import Navigation from ‘../Navigation/Navigation’;
import SandwichMaker from ‘../SandwichMaker/
SandwichMaker’;
import UserContext from ‘../User/User’;
const user = {
name: ‘Peter Eijgermans’,
favorites: [
‘meat’,
‘bread’

Afbeelding 1.
]
}

Je moet die gegevens dus opslaan en bijwerken vanaf een locatie
die ook toegankelijk is voor elk component. Hiervoor wordt de
useContext en de useReducer Hook gebruikt.
Merk op dat de useContext Hook geen updates verwerkt van je
gegevens. Het houdt de gegevens alleen vast voor later gebruik.
Om gegevens bij te werken, moet je de useReducer Hook gebruiken (zie vorige artikel).

const user = {
name: ‘Peter Eijgermans’,
favorites: [
‘meat’,
‘bread’
]
}

{ IMPLEMENTEER DE USECONTEXT HOOK }
In deze stap maak je gebruik van context om de gebruikersgegevens in de state op te slaan. Je maakt een eigen context aan en
gebruikt vervolgens een speciale ‘wrapper component’ (Provider genaamd) die de gebruikersgegevens in de state opslaat.
Vervolgens gebruik je dan de useContext Hook om verbinding
te maken met de Provider in de geneste componenten, zodat de
gebruikersgegevens overal in de applicatie beschikbaar zijn.

function App() {
return (
<UserContext.Provider value={user}>
<Navigation />
<SandwichMaker />
</UserContext.Provider>
);
}

Maak als eerste stap een nieuwe map aan met de naam: ‘User’.
Maak daarin de file User.js aan met de volgende inhoud:

export default App

In Listing 1 importeren we de functie createContext uit React.
We voeren de functie uit en exporteren het resultaat. Door de
functie uit te voeren, is de context geregistreerd. Het resultaat,
UserContext, is wat je in je componenten gaat gebruiken.
De volgende stap is om de context toe te passen op een set van
componenten. Om dat te doen, gebruik je een standaard React
component genaamd ‘Provider’. De Provider is een component
die de gegevens vasthoudt en vervolgens enkele child componenten wrapped. Deze child componenten hebben toegang tot de
gegevens van de Provider via de useContext Hook.

import { createContext } from 'react';

Afbeelding 2.

L1

const UserContext = createContext();
export default UserContext;
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Aangezien de gebruikersgegevens in het hele project constant zijn,
moet je deze zo hoog mogelijk in de componentenboom plaatsen
(Afbeelding 2). Namelijk in de App component:
In Listing 2 maak je een object aan met de naam ‘user’ die het
volgende bevat:
> De gebruikersnaam.
> Een array met favoriete ingrediënten.

import React, { useContext } from 'react';

L3

import UserContext from '../User/User';
export default function Navigation() {
const user = useContext(UserContext);
return(
<div >
Welcome, {user.name}
</div>

Tevens importeer je de UserContext en vervolgens wrap je
de child componenten Navigation en SandwichMaker met
een component genaamd UserContext.Provider. Merk op
hoe UserContext in dit geval fungeert als een standaard React
component. Dit component heeft een enkele property genaamd
‘value’. De property bevat de gegevens die je wil delen, in dit geval
het user-object met de gebruikersgegevens.

)
}

L4
import React, { useReducer, useContext } from
‘react’;
import PropTypes from ‘prop-types’;

{ NAVIGATION COMPONENT }
Nu je de context hebt ingesteld, kun je beginnen met het vervangen van de hardcoded naam in Navigation.js door de gebruikersgegevens die je hebt doorgegeven in de App component.

import UserContext from ‘../User/User’;
import { SandwichContext } from ‘../SandwichMaker/
SandwichMaker’;
const reducer = key => key + 1;
export default function SandwichItem({ image,

In Listing 3 importeer je in de Navigatie component de useContext Hook uit React en UserContext uit de user. Roep vervolgens useContext aan met UserContext als argument. De Hook
retourneert de gebruikersgegevens die je hebt doorgegeven in de
‘value property’ in de App component. Nu kan je de hardcoded
naam vervangen door user.name.

name }) {
const { setSandwich } =
useContext(SandwichContext)
const user = useContext(UserContext);
const favorite = user.favorites.includes(name);
const [id, updateId] = useReducer(reducer, 0);
function update() {
setSandwich({

{ SANDWICHITEM COMPONENT }
De volgende component die gebruikersgegevens nodig heeft, is de
SandwichItem component. In dit component heb je de array met
favorieten van de gebruiker nodig. Je geeft de emoji conditioneel
weer als het ingrediënt een favoriet is van de gebruiker.

name,
id: `${name}-${id}`
})
updateId();
};
return(

In Listing 4 halen we eerst de user uit de UserContext op en controleren we of het ingrediënt in de favorietenlijst staat met behulp
van de methode ‘includes’.

<div>
<h3>
{name}

Nadat je de browser gerefresht hebt, zie je dat alleen de favoriete
ingrediënten de emoji hebben. Note: De rest van de code in Listing
4 wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht.

</h3>

{ UPDATEN VAN GEGEVENS IN DE NESTED COMPONENTEN }
In de applicatie dient elk SandwichItem de gedeelde ingrediëntenlijst bij te werken. Vervolgens zal je SandwichSummary component de ingrediëntenlijst moeten weergeven die de gebruiker
heeft geselecteerd. Hiervoor gebruiken we:
De useContext Hook om gegevens in de state vast te houden.
De useReducer Hook om de gegevens in de state bij te werken.

</span>

<span aria-label={favorite ? ‘Favorite’ :
‘Not Favorite’}>
{favorite ? ‘

’ : ‘’}

<button onClick={update}>
<span role=”img” aria-label=
{name}>{image}</span>
</button>
</div>
)
}

Het probleem is dat deze componenten geen directe relatie hebben met elkaar in de componentenboom (zie Afbeelding 3). Dus je

}
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kunt de gegevens en de update functie om de ingrediëntenlijst bij
te werken niet als properties doorgeven. Maar ze delen wel een
gemeenschappelijke parent component: SandwichMaker.

import React, { useReducer, createContext }

L5

from

‘react’;
import SandwichBuilder from ‘../SandwichBuilder/
SandwichBuilder’;

Om de context met de ingrediëntenlijst te kunnen delen tussen de
SandwichItem component en de SandwichSummary, maken we
een aparte Provider en een SandwichContext aan in de parent
component: SandwichMaker (Listing 5).

import SandwichSummary from ‘../SandwichSummary/

Voor de ingrediëntenlijst maak je gebruik van de useReducer
Hook. Gebruik deze Hook om een Sandwich array (met ingrediënten) aan te maken en een setSandwich functie om de ingrediënten toe te voegen via een reducer-functie.

function reducer(state, item) {

SandwichSummary’;
export const SandwichContext = createContext();

return [...state, item]
}
export default function SandwichMaker() {
const [sandwich, setSandwich] =

Nu kun je de Sandwich array en de setSandwich functie doorgeven via de Provider aan de child componenten SandwichItem
(via de SandwichBuilder) en SandwichSummary.

useReducer(reducer, []);
return(
<SandwichContext.Provider value={{ sandwich,
setSandwich }}>

Ga vervolgens naar de SandwichItem component en haal de
setSandwich functie uit de SandwichContext via destructuring
(Listing 4).

<h1>
<span role=”img” aria-label=”Sandwich”>
</span>

Voeg een click event toe aan de button die de functie setSandwich zal aanroepen. Omdat je wil dat een gebruiker een ingrediënt meerdere keren kan toevoegen, moet je ook een unieke ID
voor elk ingrediënt maken, zodat de map functie in de SandwichSummary (zie Listing 6) een unieke sleutel kan toewijzen. Om
een unieke ID te maken, gebruik je de useReducer Hook om bij
elke muisklik de ID te verhogen.

Build Your Custom Sandwich!
<span role=”img” aria-label=”Sandwich”>
</span>
</h1>
<SandwichBuilder />
<SandwichSummary />
</SandwichContext.Provider>
)

De laatste stap is om de dynamische gegevens uit de context in de
SandwichSummary binnen te halen (Listing 6).
Importeer de component SandwichContext uit de SandwichMaker component en haal de Sandwich gegevens eruit met
behulp van destructuring.

}

L6
import React, { useContext } from ‘react’;
import { SandwichContext } from ‘../SandwichMaker/
SandwichMaker’;

In de JSX (zie vorig artikel) gebruiken we de sandwich.map methode om over de array van ingrediënten te itereren en te tonen.
Zorg ervoor dat je de unieke ID als key gebruikt, omdat het anders
fouten gaat opleveren. Als je vanaf nu op de ingrediënten klikt,
wordt de SandwichSummary bijgewerkt.

export default function SandwichSummary() {
const { sandwich } =
useContext(SandwichContext);
return(
<div>

{ TOT SLOT }
In dit artikel hebben we een app gebouwd waarmee je je sandwich kunt samenstellen. De app gebruikt de useContext Hook
om gemeenschappelijke gegevens (zoals je gebruikersnaam en je
samengestelde sandwich) op te slaan in de state. Deze gemeenschappelijke gegevens zijn toegankelijk in de gehele componentenboom. Om deze gegevens vervolgens bij te werken, maken we
gebruik van de useReducer Hook. De definitieve versie van de
app staat in de map: use-context-hook-final. <

03 > 2022

20-23 REACT HOOKS.indd 23

<h2>Your Sandwich</h2>
<ul>
{sandwich.map(({ name, id }) => (<li
key={id}>{name}</li>))}
</ul>
</div>
)
}
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TERUGBLIK TEQNATION 2022

ABN AMRO AT TEQNATION 2022
TEQnation was for me a beautiful and inspiring
experience. It was for me the second conference
I attended for ABN-AMRO. Other speakers and
participants mentioned at the first one that it is
always a unique experience and that has now
certainly been proven in a positive way for me as a
speaker/participant.

I

t already started at the speaker’s dinner where the combination
of good food and stimulating conversations made it a very good
start. I found it fascinating what you can do with AI, from creating
more natural text to speech technology to producing fake-news
on the fly based on what is currently trending.
Let’s face it, technology can be very dry sometimes, but this
speaker’s dinner expanded my horizon and gave me new ways of
making technical subjects accessible to a broad audience. It made
for a very relaxing start of the conference.
The next day continued in the same vibe. I am constantly amazed
with technology and what the IT community can achieve together.
I will try to highlight some moments that stood out for me in a pact
day. First was the keynote from Google which showed me that
machine learning can be used to make the world a fairer place and
help to bring understanding to different communities. It showed
me that technology can be the vehicle for better understanding of
our fellow people and what we code behind computers has a far
larger impact than just bits and bytes.
This conference also allowed me to pick-up the basics of machine
learning. What I found very nice of the program was that it was
aimed toward a wide audience and not just IT professionals. This
allowed me to be inspired by the keynote and then go out and
start learning about the machine-learning models discussed in the
next presentation.
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After lunch I attended another keynote which was loads of fun.
The basic idea was to figure out how to slow-down standard IT
processes as much as possible so we could make as much money
as possible. This of course had a deeper motive. While we were all
very enthusiastically going along with the ideas of more management layers, long deadlines and random meetings to get out of the
IT flow, I could not help and compare what I was hearing towards
my normal working-day. Everything was of course presented in a
very over-the-top way, but a lot of small things resonated with me
and motivated me to advocate for better processes.
In the afternoon it was time for my own presentation. I found
it an amazing and challenging experience. If you have a purely
technical and focused conference, you can narrow down the
topic to what you know people find interesting. Here it was a
guess to see if my topic would resonate with people from different
backgrounds in the same room. It turned out I did not have to
be worried at all! People were engaged and I got very interesting
questions. It taught me that even very basic questions can change
the way you look at your own topic and that it is very refreshing to
explain your-self to other people.
The day ended for me in the African rainforests where I learned
how technology can help in a very practical way to save endangered species. It felt like we were all on safari with the speaker and
trying to improve circumstances half-way around the globe. <
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Learning on the job
Benthe Hagemeijer loves a complex piece of code and puzzling things out. Her first impression
of working for a bank was that it would be a bit dull. The opposite turned out to be true.
“We have so many different technologies and programming languages in-house. As an IT
professional with ABN AMRO, you can never go stale.”

We’re constantly improving the ABN AMRO app, like building
APIs for commercial clients. I’m particularly proud when I’ve
just finished writing a complex piece of code. And when my
colleagues and I turn in a good job. I think it's great when we
create something completely new.”

An incredibly flexible and innovative organisation

The bits I liked best were the statistics
Did Benthe know she would end up in IT? Certainly not. She
started with a Bachelor in Psychology, where she discovered
a passion for data. “It may sound odd, but the bits I liked
best about my psychology degree were the statistics. What
I wanted to do afterwards I didn't know. Carry on studying?
Maths, perhaps? Then I came across an IT training course
where I could do a traineeship at an external company.
Learning on the job – that sounded good to me. That's how
I ended up with ABN AMRO, first as an IT engineer, now as
a business analyst.”

“Did I have any misconceptions about working for ABN AMRO?
I certainly didn’t expect the culture to be so open. My
impression of working for a bank was that it would be a bit
dull; everyone tucked away in small offices doing their own
thing. But the organisation is incredibly flexible and innovative.
They also arrange many activities outside work, from pub
quizzes and beer tastings to other fun team outings. There are
quite a few colleagues whom I now think of as friends.”

You can never go stale here
“ABN AMRO is such a big organisation, as an IT professional
you can go in almost any direction. We work with all kinds of
different financial infrastructures, specifically tailored to a wide
range of customer groups. And we’re constantly developing
new products with different programming languages. So you
can never go stale here, because you can always learn from
all the technologies and specialisms that are available.”

Getting to know the fintech world

Not yet done with learning

“As a trainee, I spent the first 18 months at Tikkie doing
support work. It was a good way to get to know the fintech
world, since Tikkie is part of ABN AMRO. When the bank
offered me a permanent contract, they also gave me plenty of
scope to find out precisely what I wanted to do within IT.
That freedom of choice is characteristic of ABN AMRO:
if there’s an area that interests you, you’re encouraged to look
into it, ask for advice and shadow the relevant people.
I eventually opted for programming.”

“In recent months, I’ve used my learning budget to follow
an external training. Now I’m working as a business analyst.
That means I’m busy with the technical development of
concrete ideas for our app or website, in consultation with
programmers and internal users. I’m not yet done with
learning here!”

A complex piece of code
“I was able to join a development team straight away and go
on extra training. Puzzling things out is an aspect of the job
that really suits me, since I’m naturally analytical.

JOIN BENTHE AS AN IT PROFESSIONAL
Do you want to know more about working as
an IT professional at ABN AMRO? Discover
the opportunities at workingatabnamro.com
or scan the QR code.

Bekende namen in een nieuw jasje!
CodeSquad en Blue4IT zijn al jarenlang actief in de Nederlandse
Java community. Ze trekken er regelmatig op uit om conferenties
in binnen- en buitenland te bezoeken, spreken op conferenties,
schrijven voor het Java Magazine en zijn betrokken bij lokale
initiatieven zoals de Utrecht JUG. Na een korte periode te zijn weggeweest, zijn ze dus weer terug als businesspartner van de NLJUG,
nu onder de vlag van adesso Nederland.

Misschien is de naam adesso Nederland nieuw voor je. Dat kan
kloppen. Want hoewel adesso al 25 jaar met ruim 700 Java
developers actief is in Europa, zijn we in Nederland pas sinds
2020 begonnen met Software Engineering. In dat jaar sloten de
in de Nederlandse Java community bekende labels Blue4IT en
CodeSquad zich als Special Squads aan bij adesso Nederland.
Samen met Bluefront (frontend engineering) vormen ze adesso
Software Engineering.

CodeSquad en Blue4IT zijn kleine hechte squads van maximaal 20
developers, met een no-nonsense cultuur, veel vrijheid, persoonlijke aandacht en pragmatisme. Met hun teams zijn ze primair
gericht op het ontwerpen, bouwen en implementeren van maatwerkoplossingen waar kant-en-klare software voor de opdrachtgever niet volstaat. Samen staan ze voor een sterk kennisbolwerk
en indien nodig en wenselijk kunnen ze altijd aankloppen bij onze
collega`s in het buitenland.

TenneT blijft innoveren
In 2019 is het Equality platform van
TenneT uitgeroepen tot winnaar van de
NLJUG Innovation Award. Als Transmission System Operator (TSO) heeft TenneT
een grote verantwoordelijkheid voor de
energievoorziening in Nederland en grote
delen van Duitsland. Equality is essentieel voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
Meerdere applicaties draaien samen in het
landschap, met een gemeenschappelijk
doel: “Keeping the lights on”.
Na het winnen van de NLJUG award hebben we binnen TenneT niet stilgezeten!
Naast grote enerverende projecten als
Flow-based Core en Congestie management, die bijgedragen aan belangrijke
punten binnen de (Europese) energie-
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wereld, wordt ook verder doorgezet met
de ingeslagen weg qua innovatie.
Continuïteit staat bij TenneT voorop,
maar we beseffen dat onze tech stack
zoveel mogelijk moet meegaan met de
laatste ontwikkelingen, om onze business goed van dienst te kunnen blijven.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen
van het laatste jaar is het vervangen van
het verouderde Weblogic platform door
Quarkus. Hiermee leggen we de basis
om uiteindelijk de vervolgstap richting
Kubernetes te kunnen maken. Bijkomend
voordeel is dat we kunnen bijblijven met
de nieuwste Java-versies. Qua technische
innovatie staan er nog genoeg andere
onderwerpen op de roadmap, zoals Kafka,

GitOps, innersource en in-house cloud
oplossingen. Ook innoveren we voor het
uitvoeren van onze Ops-taken, bijvoorbeeld door monitoring via de ELK stack.
Wanneer al deze doorontwikkelingen
zijn afgerond, staan de volgende weer
te wachten. Dat brengt ook weer nieuwe
uitdagingen met zich mee, door het
voortdurende spanningsveld tussen innovatie en continuïteit. Benieuwd hoe we
dit aanpakken? Neem gerust contact op!
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Syntouch: persoonlijk, onafhankelijk en betrokken
B

ij SynTouch denk je misschien meteen aan die brouwerij uit
het zuiden. Maar we ontwikkelen nog veel meer dan alleen
ons eigen SynBier. Als dé integratie- en data-expert van Nederland ligt ons onderscheidend vermogen in onze kernwaarden:
persoonlijk, onafhankelijk, betrokken, professioneel en innovatief.
Wij zijn trots om te mogen werken voor toonaangevende klanten
in verschillende sectoren.
Onze Java-experts werken bij voorkeur op basis van de polyglot
filosofie, waarbij het team de best passende tools en frameworks
gebruikt om klantspecifieke oplossingen te realiseren. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: Quarkus, Spring Boot, Apache Camel,
Apache NiFi en Angular. Dit doen we in cloud native omgevingen,
waarbij we gebruikmaken van technieken als Docker en Kubernetes om onze software te deployen.
Om al deze technieken te beheersen en onszelf steeds weer uit te
dagen om innovatieve oplossingen te bieden, doen we veel aan
kennisdeling. Zo delen onze experts graag hun kennis met klanten
en met elkaar. Hierdoor leren we constant van en met elkaar en
worden we allemaal nog wijzer.

Naast het harde werken en leren, vinden we de sociale aspecten
van ons werk minstens zo belangrijk; de ‘Personal Touch’. “Work
Hard, Play Hard” is dan ook ons levensmotto. Dit uit zich in tal van
activiteiten, zoals SynBike, SynRun, SynSki, SynMoto, SynBier,
SynDance en SynParty. Bedenk jij onze volgende Syn-activiteit? <

Randstad Groep Nederland
J

e kent ons als Randstad, Tempo-Team of Yacht, samen zijn
we Randstad Groep Nederland. Al meer dan 60 jaar zijn we
toonaangevend in de wereld van werk. Maar wist je dat achter de
HR dienstverleningen van Randstad Groep Nederland een bijna
400 collega’s sterke IT-afdeling staat? Samen werken we aan alle
tech die onze operatie nodig heeft om uitzendkrachten, professionals en klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Van online
kandidaten portal en apps tot publicatie-waardige recommender
systemen, van planningsapplicaties waarin miljoenen uren werk
gepland worden tot microservices die tienduizenden salarissen
verwerken, we blijven innoveren en vernieuwen.
We combineren de kracht van technologie met persoonlijk contact
en aandacht. Echt contact is meer dan platformen en algoritmes.
Techniek helpt om tot betere oplossingen te komen, maar de mens
maakt uiteindelijk het verschil. Tech & touch noemen we dat: slimme technologie die onze persoonlijke ‘touch’ mogelijk maakt. We
nemen onze verantwoordelijkheid om de wereld van werk vorm
te geven en we stellen de mens centraal, ook intern. We willen dat
iedereen zijn of haar beste zelf kan zijn en de ruimte krijgt alles uit
zichzelf te halen. Dat doen we met 38 zelfsturende scrum teams,

dedicated research days, een breed palet aan opleidingspartners
en vooral veel vertrouwen.
Met een wereldwijd programma rondom een vernieuwde systeemomgeving voor onze intercedenten en andere collega’s uit de
operatie, een volledig nieuwe backoffice en de bijbehorende integratievraagstukken is er uitdaging genoeg.
En dus hoog tijd jullie mee te nemen in wat
we leren en de successen die we behalen.
We kijken dan ook uit naar de samenwerking
met NLJUG en zien jullie graag op J-Fall! <
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TERUGBLIK J-SPRING 2022

BRAINFOOD AT J SPRING 2022
By Christian Zerial, Chapter Lead at ABN AMRO
A small crew of Java-certified experts from ABN
AMRO attended J-Spring 2022 in Utrecht. I am an
Italian software engineer and took part as one of the
bank’s back-end chapter leads. As a bank, we have
very high standards and we wanted to access the
best new ideas from around the world.

J

-Spring is the main Java event in the Netherlands. It’s a forum
where experts present state of the art IT solutions, where
people exchange information and new make contacts, and where
lively debates on the proposed solutions take place.
ABN AMRO had a booth in the main hall of J-Spring 2022. The booth
was a place to connect with developers. Visitors also got to tempt
their luck by playing a game for great prizes. We made contact
with a fantastic community of developers from around the world
from diverse cultures and with different ways of using Java.
We had face-to-face discussions at our booth about what ABN
AMRO does with Java in relation to the bank’s ecosystems. ABN
AMRO is continuously improving; whether that’s our infrastructure,
our software, our security, or our user experience. And, with our
clouds running, we’re reducing the environmental impact that our
systems have. Coding efficiency plays a big role in this. We keep
an eye on quality by using the latest versions of Java and the most
modern tech to help our development and to make it clean and
simple. We currently use version 11 of Java, but a migration to Java
17, released less than one year ago, is already ongoing.
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Personally, I also spent time attending a few expert presentations
on Java testing, cybersecurity, and cloud solutions. I decided to
focus more on microservices in combination with orchestration
systems, security, sustainability and new opportunities offered by
future tech trends like NFTs, Web3, or the Metaverse. At the end
of the day, I was full of energy, ready to bring ideas back to my
chapter, and eager to learn more.
Gaining knowledge is a challenge all of us need to meet on our
working paths. it’s food for our brains we just can’t do without it! <
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TIKKIE WON’T
BE INNOVATIVE
FOREVER
#STARTWITHUS
After successfully launching apps like Tikkie and Grip,
it would be easy to say “Okay, we made it”. But that’s
not how innovation works. Innovation is about constantly
challenging yourself. Daring to acknowledge that
something can always be better. Must be better.
Because it’s this mindset that makes the difference.
And to make a difference we need you. Employees
that will continue to motivate others, and us.
www.workingatabnamro.com
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TO THE GATE
@TEQnaTion 2022
De Cyso Group stond dit jaar voor het
eerst op TEQnation. We hebben genoten
van alle mensen die we hebben gesproken
en kennis hebben laten maken met wat
we allemaal doen. Dat smaakte zeker naar
meer. Hopelijk zien we jullie daar volgend
jaar weer!

EMK = Enterprise Managed Kubernetes
Op TEQnation was het mogelijk om bij
onze boarding gate een blik te werpen op
ons nieuwste product. Come on board,
enter de supersnelle Fuga Cloud en draai
Kubernetes. Wij regelen de infrastructuur
zodat jij je kan richten op development.

Mochten we elkaar op TEQnation gemist
hebben, stellen we ons hier alsnog graag
even aan je voor.

We staan op het punt van lanceren, dus
check onze site om op de hoogte te blijven
of meld je aan voor een gratis trial periode.

NICE TO MEET YOU, wij zijn de Cyso Group:

Managed hosting services:
DevOps on demand,
Cyber Security
cyso.com

Dé Nederlandse Cloud:
public cloud op basis van
OpenStack technologie

Shared hosting:
betrouwbaar, scherp geprijsd
en uitmuntende support

fuga.cloud

Trek in een nieuwe uitdaging als developer? We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s:

Stramien_Artikel.indd 4

sqr.nl
cyso.group/vacatures
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AZURE & JAVA

Building a minimal API using
Azure Functions and Java
In this article, we will demonstrate how to use Azure
Functions to build serverless APIs using Azure Storage as a backend storage engine. By the time you’re
done with this article, you will not be asking if you
want to build an API for your business, but why you
haven’t done so already!
The content assumes that you know some API and serverless terminology and will use that foundation to help you build a scalable
API on the Azure Functions service using Java SDK.
{ BACKGROUND }
We will use Azure Functions for serverless needs and back it up
with Azure Storage for data. Let’s get started and create the resources in Microsoft Azure. Note that, a resource group template
is available on the GitHub repository. You can deploy the Azure
resources using the template from the GitHub repository [1].
{ AZURE STORAGE }
Before we start, create a resource group that contains an Azure
Functions instance, an Azure Storage account, and an Azure App
Service Plan for your Azure Functions instance. Image 1 is a visualization for the resources in our resource group.

Afzaal Ahmad Zeeshan
is a Developer Advocate at
Adyen, Java and Cloud author
at Pluralsight, and an MVP at
Microsoft.

Azure Storage will also serve as the storage medium for the Azure
Functions. Instead of creating an Azure Storage account separately, you can create an Azure Storage account as part of the Azure
Functions subscription.
Azure Functions are hosted on the Azure App Service platform, a
Platform-as-a-Service offering. Let’s create a new resource group
in the portal so we can deploy all the resources under the same
resource group. A resource group makes it easier to group and
manage the resources for a project.
Let’s create the Azure Functions project in our development environment and write some functions.
{ CREATING THE AZURE FUNCTIONS PROJECT }
For the development of the Azure Functions, I will use the Azure
Functions SDK, which is available for all mainstream languages.
You can install the Azure Functions SDK [2] using Maven, Gradle
or install the extension to the IDEs such as Visual Studio Code or
IntelliJ.

Image 1

We will use Visual Studio Code to generate the Azure Functions
project. Using the ‘CTRL + SHIFT + P’, we search for Azure Functions and create a new project.
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Image 2

We select the option ‘Create New Project’, and then set the language. The result is the same for other IDEs and compilers, such as
IntelliJ or bare Maven. By this point, we have:
A Java project that uses Azure Functions SDK.
A template Function in our project.
Function configuration in the JSON file.
The default Function.java file contains the template Function that
you receive for free.
The code for this project is available on GitHub for you to
download [1].
{ ADDING THE FUNCTIONS }
Adding new functions is as simple as adding a new file. An Azure
Function requires:
> A trigger binding.
> An input binding.
> An output binding.

In the serverless domain, a trigger is what calls the Function. The
most widely used trigger type is the HTTP trigger, which allows
developers to execute the Function by sending a request to an
HTTP endpoint. Other common triggers are bindings for database
record operations, queue topics, files, etc. Notably, the trigger can
be anything that can depict an event taking place.
The bindings for input and output are, as their names suggest,
the bindings from where the Function reads values and where it
outputs the response. For example, for the HTTP trigger Function,
the input is the request body, and the response is (potentially) the
response.
Think, a Function receives a trigger when a message is added to a
queue, but the output binding is an email blast sent. The sky is the
limit!
Since we need to build a minimal API, we need to define what we
need to do in the API. For this, we need:
> Data contract.
> Basic CRUD operations.
First, let’s create our project’s data contract (or the model class).
Our model is supposed to mimic the Azure Storage table where
we store the data.

Image 3
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The PartitionKey, RowKey, and Timestamp are the columns added
by the platform. You can add as many columns to the table as you
need. Saving this creates the schema for the table and allows you
to add records to the table. I replicated the structure in the Java
project under the Product.java class.
public class Product {

L1

The HTTP triggered functions use the HTTP output as the binding,
so what we return here gets returned to the client.
The data that we return from the Function is passed to the output
bindings of the Function.
To access Azure Storage, we need to install the Azure Storage SDK
for Java. So all-in-all, when we combine Azure Storage SDK and
Azure Functions with an HTTP trigger, we get a function like this:

private String PartitionKey;
private String RowKey;

@FunctionName(“products”)

private Date Timestamp;

public HttpResponseMessage run(

private int id;

L3

@HttpTrigger(

private String title;

name = “req”,

private String description;

methods = { HttpMethod.GET },

private double price;

authLevel = AuthorizationLevel.

private boolean available;

ANONYMOUS)

}

HttpRequestMessage<Optional<String>>
request,
@TableInput(name = “products”, tableName

The type contains the column details mapped to their correct data
types. Now, let’s write the Function that connects to and reads the
data from Azure Storage.

= “products”) com.afzaalahmadzeeshan.
demos.azure.models.Product[] products,
final ExecutionContext context) {
...

We need to create five functions. Create a new Java file, and add
the following code to create a Function:
public class FunctionClass {

Gson gson = new Gson();

L2

String response = gson.toJson(products,
Product[].class);

@FunctionName(“endpoint”)
public HttpResponseMessage run(

return request

@HttpTrigger(name = “req”, methods =

.createResponseBuilder(HttpStatus.OK)

				 {HttpMethod.GET},
authLevel = AuthorizationLevel.

.header(“Content-Type”, “application/

ANONYMOUS)

json”)
.body(response)

HttpRequestMessage<Optional<String>> request,
final ExecutionContext context) {

.build();
}

context.getLogger().info(“Java
HTTP trigger processed a request.”);
return request.createResponseBuilder
(HttpStatus.OK).body(“Hello!”).build();

This Function has an additional binding for the run method; it accepts the input from the Azure Storage Tables. We map the binding
to a Product array that will hold all the values in our Azure Storage
Table.

}
}

Some essential features that you should understand are:
The FunctionName annotation helps define the name for the
endpoint.
The run method is what executes when the Function is triggered.
The run method takes in the parameters for the bindings we
discussed above.
In the Function above, we have HttpTrigger for the trigger
binding.
We have the HttpRequestMessage as the parameter for the
input binding.

{ RESTFUL NAMING }
Azure Functions would only allow you to create one Function of a
name. While in RESTful, you can do something like:
GET /products
GET /products/{title}
POST /products
In Azure Functions, each unique endpoint is a function itself. So
from the list above, we will have a single Azure Function that
handles two GET requests and one POST request. This gets more
advanced as you dive into the parameters and placeholders.
As a solution, I have created the following functions:
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GET /create
DELETE /delete
GET /product
GET /products
PUT /update
This helps us create one instance of each
Function and associate it with one operation. We can keep track of every Function
separately and this encourages our Ops
teams to monitor and scale each process
separately. For example, if you go live with
this API for your coffee shop, you will see
a massive spike in the usage of the GET /
products endpoint and some requests for
the GET /product. The other three endpoints will be used only by you or your
team. Thus, you can spend more money on
the two endpoints generating the business
value and earning money for you.

Image 4

{ DEPLOYING THE FUNCTIONS }
Azure Functions SDK enables us to deploy the project to Azure
infrastructure from our IDEs. Right-click the project, and under
‘Azure’, select ‘Deploy to Azure’.
This dialog enables you to select the Azure Functions instance
where you would like to deploy the project. If you already have
an instance, select it and run the deployment operation. This can
be set as a launch configuration so you can quickly deploy the
project with one click.

Image 5

After deploying your functions, Azure Functions provides you with
a URL that you can call to get the products list. You can find this
URL listed on the Azure Functions home page. You can also get a
unique Function URL for each Function instance.
We get the following response if we call the Function to get all the
products, see Image 1.
We get our data in the response. We can map these values to an
HTTP client and build a friendly UI in front of it. Azure Functions
and Azure Storage have very affordable pricing that will not be
heavy on the wallet.
{ CONCLUSION }
The goal of this article was to help you understand that building
APIs requires a vision, not a massive budget. Depending on your
user base, the APIs might need just a serverless platform to be
deployed on. Azure Functions provides just that.
There are some open-ended questions in the post. Such as how to
restrict access to your APIs or monetize the APIs, or document the
APIs, if needed. Let’s explore that in the future. In the meantime,
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Image 6
check out the code for this article on GitHub [1]. And don’t forget to
share your feedback with me on Twitter @afzaalvirgoboy. <

{ REFERENCES }
1 https://github.com/afzaal-ahmad-zeeshan/coffeeshopazure-fx.
2 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/
functions-develop-vs?tabs=in-process
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De winnaar van Masters of Java vertelt:

MAN WHO CATCH FLY
WITH CHOPSTICK,
ACCOMPLISH ANYTHING

Thomas Withaar en Maarten van der Zwaart zijn
inmiddels zo’n beetje de Mr. Miyagi’s in Javaland. Ze
hebben nu al drie keer de Masters of Java gewonnen!
En wie wil er niet van de meester zelf leren hoe het
moet? Daarom gaat Thomas vandaag vertellen wat
Masters of Java eigenlijk is en hoe zij hier in de strijd
zitten.

D

e Masters of Java beschrijft zichzelf als ‘funprogging contest’,
oftewel programmeren voor de lol. En dat is ook ons eerste
uitgangspunt. Zowel Maarten als ik vinden het leuk om te programmeren en om puzzels op te lossen, en ook afgelopen jaar gingen
we er weer met veel plezier naar toe.
De wedstrijd vindt plaats in een zaal waarbij je zonder internettoegang of IDE moet programmeren (de Javadoc is wel beschikbaar).
In de zaal hangt een spannende sfeer die je aan je examens doet
terugdenken, maar daaromheen is het vooral ook erg gezellig.
Iedereen werkt aan dezelfde opdrachten, maar komt soms tot

Thomas Withaar is Senior
Front-End Developer bij OVSoftware. Games, gadgets en eigenlijk
alles wat met een toetsenbord
te bedienen is houden hem
dagelijks bezig.
verrassend verschillende oplossingen! Dat maakt het erg leuk om
ze na afloop met elkaar te bespreken.
De opbouw van de Masters of Java is elk jaar hetzelfde. Het is een
middag waarin duo’s (of individuen) vijf puzzels moeten oplossen.
Deze opdrachten krijg je een-voor-een, en elke ronde duurt een
half uur. Je hebt dus een half uur om tot de kern van het probleem
te komen, een oplossing te bedenken en deze uit te programmeren. Een goed antwoord levert een bepaald aantal punten op,
en voor elke seconde die je nog over hebt krijg je een extra punt.
Hiermee is het dus niet alleen van belang om het probleem op te
lossen, maar ook om dit zo snel mogelijk te doen.
Hier alvast een tip: sla ‘het verhaal’ in de opdracht over en schenk
vooral aandacht aan het probleem/algoritme waarover gevraagd
wordt. We kennen allemaal nog wel de verhaalsommen van een
boer die een mooi blauw gekleurd hek om z’n schapen wil bouwen, maar uiteindelijk zijn alleen de getallen in het antwoord van
belang.
Er is ook geen tijd voor nette code. Zodra je een oplossing denkt te
hebben moet je daarvoor gaan. Wij deden als duo mee, waardoor
er de ruimte is om samen te werken, wat zeker helpt. Maar soms
moet je de ander laten gaan wanneer die een oplossing gevonden denkt te hebben, want er is geen tijd om in discussie te gaan.
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Maarten van der Zwaart en Thomas Withaar

Maarten en ik lijken op één lijn te liggen qua logica en kunnen
elkaar goed aanvullen.
Sommige problemen gaan over een specifiek gedeelte van de
Java API, terwijl andere vaak gericht zijn op het uitdenken van een
algoritme. Een API-specifieke breinbreker van de afgelopen jaren
ging over het uitrekenen van vluchttijden, waarin de vertrek- en
aankomsttijd in de lokale tijdzones waren gegeven. Hiervoor is
kennis over Java’s ZonedDateTime classes handig om paraat te
hebben, dat scheelt je veel zoekwerk in de Javadocs.
Een ander leuk probleem die me is bijgebleven, ging over Unicode
karakters. De opdracht was vrij simpel: tel het aantal karakters in
een zin. Echter werden er emoji’s gebruikt die door middel van
een zwidge-karakter aan elkaar geplakt werden (zo dient vlag+
zwart+schedel als één piratenvlag karakter herkend te worden).
Zo’n opdracht geeft een leuke uitdaging en je leert tegelijkertijd
wat nieuws over Unicode!
Terwijl je de puzzels oplost, zie je een live scorebord waarop je de
andere teams kunt volgen. Zodra een team een juiste oplossing
heeft ingestuurd, lichten ze groen op op het scherm. Als je zelf de
opdracht nog niet voltooid hebt kan dit voor wat stress zorgen,
maar je moet proberen om kalm te blijven en in je eigen oplossingsrichting te geloven. Maarten en ik hebben als duo geen enkele
opdracht als snelste opgelost. Ook voorgaande jaren waren we
vaak niet het snelst (maar zaten we er stiekem wel dichtbij). Echter
door consequent alle problemen wél correct op te lossen en geen
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steekjes te laten vallen, kwamen we ook afgelopen jaar toch weer
met het meeste aantal totale punten op de eerste plek. Iets met
een programmerende schildpad en een haas.
Ik kan de Masters of Java zeker aanraden aan iedereen die wel
van een puzzel houdt. Weet je niet zeker of puzzelen iets voor jou
is? Probeer dan eens de problemen van de voorgaande jaren te
bekijken (zoek maar eens op ‘github mastersofjava’) of probeer
vergelijkbare competities online. Zo is de Google Codejam ook erg
leuk om te doen en is er elke kerst de AdventOfCode, waarin er net
als een kraskalender elke dag een nieuwe puzzel wordt vrijgegeven.
Laat je niet afschrikken door het woord ‘Masters’ in de naam Masters of Java, het valt reuze mee! Het is vooral een erg gezellige middag waar je met je concullega’s het plezier van het programmeren
deelt. Je hoeft deze dag immers geen unit tests te schrijven! <

{ SCHRIJF JE NU IN VOOR DE MASTERS OF JAVA 2022 }
Wanneer: 2 november.
Tijd: 13.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur.
Waar: Omgeving Ede (snel meer informatie)
Kosten: gratis
Organisatie: NLJUG
Hoofdsponsor: First8
Aanmelden: https://nljug.org/masters-of-java-2022/
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PARTNERPAGINA

WHY YOU SHOULD MOVE
FROM JAVA TO KOTLIN
Java is stable and has a rich ecosystem, so why
move to Kotlin, right? I’m here to tell you why we
at Rabobank think you should definitely consider
using Kotlin, and what our challenges are around
introducing it to our engineers.
{ KOTLIN: A PRAGMATIC & MODERN LANGUAGE }
Like Java, Kotlin is a JVM language. What makes Kotlin different is
that, at heart, it is a pragmatic language. That means it was created
with real-life use cases in mind, such as being interoperable with
existing Java code and infrastructure. And the language will evolve
to stay relevant and modern, by not only adding new features but
also retiring ones that are outdated.
When designing Kotlin, the creators did not try to reinvent the
wheel. Instead, they had a careful look at other languages such as
Java and Scala and improved upon the features they wanted to use.
Kotlin was created to be a language that combines Object-Oriented and Functional programming, focused on interoperability, safety, clarity, and tooling support.
{ MOVING TO KOTLIN IS EASY }
Although Rabobank seems quite orientated towards Java, moving
to Kotlin is relatively easy. The bank has an advanced infrastructure and tooling support for Java (JVM) applications. All these tools
and libraries are also used for Kotlin.
{ TAKING THE KOTLIN COMMUNITY TO THE NEXT LEVEL }
Last year, a Kotlin community was set up to unite Kotlin engineers
scattered all over the bank. This year, the community is steering
towards increasing the adoption of Kotlin. To achieve that, we
need a more mature and diverse community.
Because most of our Java engineers are new to Kotlin, the pitfall
is that they don’t know all the best ways to use it. It’s important
to learn how to write idiomatic Kotlin from the start from a more
experienced Kotlin engineer. This can help prevent the increase
in technical debt and the spreading of bad practices throughout
the team.
To grow the community, we need more experts that can offer support to less-experienced engineers. We have designed a new training program around the idea of training engineers who can train
other engineers. It’s called the “Kotlin Mastery Program”, and will
allow engineers from different entry levels to become excellent in

Ali Meshkat – Software Engineer at Rabobank
Kotlin and even become Kotlin Ambassadors and Champions.
Over 100 engineers have already followed the basic training, and
about 30 engineers have followed the intermediate and advanced
training.
{ IN SHORT }
Kotlin comes with extensive utilities and key features that allow you
to create safe, expressive, and concise code. Because most engineers within Rabobank are just starting out using Kotlin, it’s imperative to have more experts around to guide them. The Kotlin Mastery
Program is there to train such experts by offering a tailor-made
program based on the needs of Rabobank engineers. Only once
the Kotlin Community has enough champions and ambassadors
can we sit back and relax and let the community take over. <

DO YOU WANT TO KNOW
MORE ABOUT THE
MOVEMENT FROM JAVA
TO KOTLIN? SCAN THE QR
CODE AND READ MORE AT
RABO TECHBLOG.
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COLUMN

Dreamteam
Ergens begin januari 2021 kreeg ik een
berichtje van een oude vriend van mij
dat hij had gedroomd mij spontaan te
komen bezoeken. We wonen al ruim 10
jaar meer dan 500 km van elkaar vandaan en hebben elkaar in deze 10 jaar
ook maar twee keer gezien. Een leuke
verrassing dus. Hij vertelde gedetailleerd wat hij droomde en ik was behoorlijk in de war, omdat ik geen twee dagen
daarvoor bijna precies dezelfde droom
had gehad. Toeval? Nee, er was duidelijk
sprake van een ‘dreamteam’. We besloten met een paar vrienden een ‘dreamteam’ app-groep op te zetten en elkaar
daarin over onze dromen te vertellen.
En deze hier en daar natuurlijk ook te
bespreken. Bespreken meer in de vorm
van ‘elkaar uitlachen en plagen’ dan koffiedik kijken en dromen interpreteren.

blijven filosoferen. Maar goed, toch leuk
om te zien dat het bij dromen zo fantastisch goed werkt!

Maja Reißner is software
developer bij SIDN.

Als ik nu ‘s ochtends wakker wordt, schrijf ik mijn dromen direct op. Ik ben geen ochtendmens, maar daardoor begint mijn
dag nu vaak echt hilarisch. Vroeger was ik mijn dromen bijna
meteen weer vergeten, maar nu kan ik me mijn dromen vaak
maandenlang herinneren. Apart eigenlijk, omdat ik er niet veel
moeite voor neem. Ik schrijf het alleen op, wel zo gedetailleerd
mogelijk en af en toe blijven we nog een beetje over het verhaal chatten. Misschien zou ik dat ook maar eens na belangrijke
werk meetings moeten doen: direct samenvatten, opschrijven
of aan iemand vertellen. Dit inzicht is natuurlijk niet nieuw en
zoals zovaak moet je het vooral doen en niet alleen maar over
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Het blijft vast ook zo goed plakken, omdat er vaak rare plottwists in voorkomen. Zo had ik laatst een goed gesprek
met mijn kat totdat ik mij ‘opeens’ realiseerde dat ze niet gewoon kon praten,
maar door AI aangestuurd werd en ik
werd bespioneerd. Dit zal vast door mijn
werk in de security en privacy sector komen, maar zelfs in mijn droom bleef het
me een raadsel wie er nou zoveel moeite zou willen nemen om achter mij aan
te jagen. Dit vond ik zo twijfelachtig dat
ik me toen realiseerde dat ik wel moest
dromen en ik lucide verder kon dromen.

Sommige onderwerpen komen ook vaker terug in onze dromen. Een vriend
van mij droomt regelmatig over zijn auto. Hij moet dan weer
ergens heen, iemand ophalen, iets wegbrengen, is de weg weer
afgesloten, doet de auto het even niet goed, kan hij niet meer
achteruit rijden, verdwaalt hij in zijn eigen woonwijk. Het blijft
maar doorgaan. In mijn terugkerende dromen moet ik vaak de
hoogte in, wat met mijn hoogtevrees nogal spannend is. Laatst
moest ik een vliegtuig besturen. Ging hartstikke stuk. Ik was
vanwege een boom een vleugel kwijt geraakt en toen deed die
het niet meer. Dikke crash, grote ellende. Maar ik heb ook leuke
terugkerende dromen, waarin ik dan met katten op stap ga of
soms ook zelf een kat word. :D Meestal zonder AI en spionage.
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SECURITY SCAN
JE DEPENDENCIES
In de vorige editie stond een artikel van Brian Vermeer over de Log4Shell security issues. Daarin brak
hij een lans voor het controleren van je afhankelijkheden op mogelijke veiligheidsissues. In dit artikel ga
ik wat dieper in op hoe je dat zou kunnen doen met
de open source tool OWASP dependency-check [0].

Thomas Zeeman is software
architect bij Trifork. Onderdeel
daarvan is er voor zorgen dat
deze projecten zowel tijdens
als na de projectfase onderhouden kunnen worden op
o.a. beveiligingsgebied.

A

llereerst moet je deze tool in je project opnemen. Dat kan via
Maven of Gradle, waardoor dit ook in je CI/CD geconfigureerd
kan worden. Of via commandline, waarbij je zelf de verantwoordelijkheid hebt om de tool te runnen.

One or more dependencies were identified with

De documentatie van de tool geeft al voldoende informatie voor
Maven en simpele Gradle projecten. Maar ook voor commandline
gebruik, dus is dat je ding, dan verwijs ik je daar naartoe. Hier geef
ik een voorbeeld van hoe het ook in een complexer multi-project
Gradle build opgenomen kan worden.

known vulnerabilities in project-x:
aws-java-sdk-core-1.12.195.jar
(pkg:maven/com.amazonaws/aws-java-sdkcore@1.12.195, cpe:2.3:a:amazon:aws-sdkjava:1.12.195:*:*:*:*:*:*:*) : CVE-2022-31159

Daarvoor begin je met het toevoegen van de plugin dependency in
je build.gradle file:

jmespath-java-1.12.195.jar (pkg:maven/
com.amazonaws/jmespath-java@1.12.195,
cpe:2.3:a:amazon:aws-sdk-

plugins {

java:1.12.195:*:*:*:*:*:*:*) : CVE-2022-31159

id ‘org.owasp.dependencycheck’ version
‘7.1.0.1’ apply false

See the dependency-check report for more details.

}

Vervolgens plaats je in de sectie voor subprojecten dat je deze
plugin op alle subprojecten wil toepassen:
subprojects { subproject ->
apply plugin: ‘org.owasp.dependencycheck’

Daarna begint het echte werk. Hoe handel je deze melding af? Dat
kan op verschillende manieren:
> Updaten naar een versie die het issue oplost.
> Toegang tot de applicatie beperken.
> Onderdrukken, tijdelijk of permanent.

}

Daarmee ben je klaar om te beginnen. De checker kan nu aangeroepen worden met:
./gradlew dependencyCheckAnalyze

En als je dan bijvoorbeeld nog een referentie naar een kwetsbare
Log4j versie hebt, kun je iets als het volgende op de uitvoer krijgen:

Of je punt 1 of 2 kunt toepassen hangt er uiteraard van af of er al
een nieuwe versie beschikbaar is en of al bekend is gemaakt hoe
je de kwetsbaarheid kunt mitigeren.
Afhankelijk van de kwetsbaarheid en de impact op je applicatie
kun je de melding ook enige tijd onderdrukken. Wellicht om te
wachten tot er een oplossing beschikbaar is en in de tussentijd
de ruis te onderdrukken, of omdat duidelijk is dat de melding een

40
40-41 DEPENDENCIES.indd 40

19-08-2022 09:13

false-positive betreft. Dat laatste is het geval bij bovenstaande
melding. De heuristieken triggeren op Log4j en de gebruikte versie,
maar negeren het feit dat de kwetsbaarheid alleen in de log4jcore.jar aanwezig is en niet in de log4j-api.jar. Dit is een issue met
alle heuristieken, maar zeker direct nadat een kwetsbaarheid
bekend is, zijn ze vaak nog wat grover ingesteld en kun je dus meer
false positives verwachten.
Onderdrukken kan door in de root van je project een file met
de naam suppressions.xml [1] op te nemen en een entry als de
volgende toe te voegen:

Naast de planning wanneer je de checker gebruikt, kun je ook wat
aan de standaard instellingen doen. Zo kun je instellen welke analyzers er gebruikt worden. Standaard komen er al een heleboel
mee [2] en kiest de plugin welke nodig zijn. Dat laatste is ook weer
een heuristiek en kan daarom misgaan. In mijn laatste project
werd om onduidelijke redenen besloten dat ook de .Net analyzer
geactiveerd moest worden. Dat hebben we vervolgens uitgeschakeld met de volgende configuratie optie binnen het dependencyCheck blok:
analyzers {
assemblyEnabled =

<suppress until=”2022-09-01Z”>
<notes><![CDATA[

false
}

False positive For log4j.
]]></notes>
<packageUrl regex=”true”>^pkg:maven/org.
apache.logging.log4j/log4j-api@2.17.2$</
packageUrl>
<cve>CVE-2022-33915</cve>
</suppress>

De until is optioneel, maar kan wel een handige stok achter
de deur zijn om periodiek na te gaan of je nog een update kunt
doorvoeren.

Een andere instelling die we aangepast hebben, is die waarbij
de checker de build laat falen. Deze staat standaard op medium
severity (±5) ingesteld en dat kan bij een relatief groot project met
veel dependencies betekenen dat je op dagelijkse basis meldingen
krijgt die vaak niet of minder relevant zijn. Hetzij doordat het false
positives zijn voor jouw project of omdat de voorwaarden voor
een exploit niet van toepassing zijn op jouw project. Als je die zou
willen aanpassen, dan kan dat door in het dependencyCheck
blok het volgende toe te voegen:
// Fail the build on a finding with “high”

Verder dien je nog een klein stukje configuratie toe te voegen
aan je build.gradle. In het subprojects blok moet het volgende
worden toegevoegd:
dependencyCheck {
suppressionFiles = [“${rootDir}/suppressions.
xml”]
}

Merk verder op dat de package-naam in de uitvoer van de checker
afwijkt van die in de suppression, toch is dit wel wat nodig was
om de melding te onderdrukken. In beide gevallen wordt naar
dezelfde CVE verwezen.
Afhankelijk van je project kun je er daarna voor kiezen om deze
check periodiek uit te voeren. Wellicht op elk merge request, of op
een tijdsschema. Bedenk daarbij dat je aan de ene kant niet te veel
tijd tussen twee runs laat, maar ook niet te kort. Wat daarbij handig
is, is ook afhankelijk van de applicatie en de fase waarin ontwikkeling daaraan zich bevindt. Issues dienen tijdig opgepakt te worden,
maar ook niet zodanig impact op je pipeline te hebben dat het
betekent dat meerdere developers moeten duimen draaien als de
pipeline er weer een paar uur uit ligt bij een nieuwe CVE melding.
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severity.
failBuildOnCVSS = 7

Pas de waarde aan naar iets wat voor jouw project werkt. Al
zou ik willen afraden om deze te hoog in te stellen. Je maakt de
kwetsbaarheid minder zichtbaar, maar ze verdwijnen er niet door.
Periodiek je dependencies in z’n algemeenheid managen kan je
daarbij helpen.
Uiteraard is dit een voorbeeld en kun je ook kiezen voor een van
de andere aanbieders, betaald of niet. Belangrijk blijft wel dat je
zorgt dat je bill-of-materials bijblijft.
Nu alleen nog zorgen dat je zelf geen onveilige code schrijft ;-) <

{ REFERENTIES }
0 https://owasp.org/www-project-dependency-check/
1 https://jeremylong.github.io/DependencyCheck/general/
suppression.html
2 https://jeremylong.github.io/DependencyCheck/analyzers/
index.html
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INFRASTRUCTUUR
ALS CODE MET AWS
CDK IN JAVA
In dit artikel neem ik je mee in het provisioneren van
AWS-infrastructuur in Java. Als eerste introduceer
ik CDK, waarna wij door middel van een simpele
serverless API voorbeeld zowel de infrastructuur
als de API gaan implementeren van een fictieve
product-API. De gebruikte code is ook beschikbaar
op mijn GitHub repository, de URL is: https://github.
com/bendh/javacdksampleapp. Als laatste geef ik je
nog wat tips en interessante resources.

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

{ INFRASTRUCTUUR ALS CODE }
Infrastructuur als code is geen nieuw concept. Onder deze noemer vallen veel tools en platformen, zoals bijvoorbeeld Docker,
Kubernetes Yaml of Helm charts, Terraform en AWS-specifiek
CloudFormation of AWS SAM. De meeste tools gebruiken een specificatie die je door middel van Yaml of Json schrijft. Groot nadeel
van deze manier van specificeren is dat grotere projecten het snel
gecompliceerd en lastig te doorgronden worden die daarnaast
ook steeds lastiger te onderhouden zijn zonder fouten te maken.
{ WAAROM CDK? }
Met CDK beoogd AWS het onderhoudbaar en testbaar definiëren
van AWS-infrastructuur. Je kunt met CDK alle AWS-resources definieren die ook door middel van CloudFormation beschikbaar zijn.
Met een ondersteunde programmeertaal kun je dan je resources
definiëren en testen met de voor die taal gebruikelijke tools.
Momenteel is CDK te gebruiken in TypeScript, Python, Java, C# en
GO. In dit artikel gebruiken wij natuurlijk Java. Goed om te weten
is dat de CDK-concepten die ik hier behandel voor elke programmeertaal zijn, dus je kunt jouw CDK-kennis hergebruiken in een
andere taal.
Wel is het zo dat de programmeer-paradigmes verschillen per
taal. Een voorbeeld hiervan is dat resourceconstructs in Java het
builderpattern gebruiken en in TypeScript veel met configuratie-properties wordt gewerkt. Ik gebruik bijvoorbeeld voornamelijk TypeScript, omdat dit goed past bij het project en samenstelling
van mijn teams.

Afbeelding 1. (Bron https://docs.aws.amazon.com/cdk).

CDK is object-georiënteerd ontworpen, waarbij een drietal hoofdentiteiten zijn gedefinieerd. Op top level niveau heb je de ‘app’.
Een app in CDK is een complete applicatie die bestaat uit een of
meerdere ‘stacks’. Een stack is een collectie van een of meerdere
‘constructs’. Constructs zijn basisbouwblokken die herbruikbaar
zijn, daar kom ik later wat gedetailleerder op terug.
{ AWS CDK }
CDK heeft een CLI waarbij je de door jezelf gedefinieerde App
kan deployen op AWS. De drie meest gebruikte commando’s
zijn cdk synth, deploy en destroy. Daarnaast zijn er ook de
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Afbeelding 2.
commando’s init om een project te initiëren, en diff om de
verschillen tussen definitie en gedeployde resources zichtbaar te
maken.
De werking van CDK in het kort is dat CDK op basis van jouw code
een CloudFormation-template genereert en op basis van de template kun je de resources provisioneren in AWS.
Op Afbeelding 1 is het proces op een grafische manier weergegeven, waarbij ik ook CDK CLI-commando’s heb toegevoegd op de
plekken waar deze gebruikt worden.
Nadat je de code heb geschreven en getest, kun je het commando
CDK synth gebruiken. Dit is de eerste stap richting het uitrollen
van de AWS-resources. De output van dit commando genereert
een CloudFormation-template met onder andere de resources die
gedeployed moeten worden voor jouw applicatie. Standaard is
die template te vinden in de cdk.out directory genaamd template.
json.
Het CDK deploy-commando voert onder water een CDK synth
uit en deployt de resources op AWS op basis van de gegenereerde
template. Na de initiële deploy zal de CLI eerst een CDK diff
uitvoeren en dan alleen gewijzigde resources deployen. In de
AWS-managementconsole kun je dit ook mooi zien in CloudFormation, waarbij je jouw applicatie kan vinden met bijhorende
changesets. Met CDK destroy kun je (bijna) alle resources verwijderen uit je account die gecreëerd waren. Goed om te weten is
dat niet alle resources verwijderd worden. Een voorbeeld hiervan
is bijvoorbeeld een S3-bucket. Als je een S3-bucket gedefinieerd
hebt, wordt deze standaard niet verwijderd. Wel kun je dit aangeven bij het definiëren van een S3-bucket in jouw code.
{ CONSTRUCTS }
Zoals eerder aangegeven in het artikel zou ik terugkomen op
de laatste entiteit: de construct. Constructs in CDK zijn de basis
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buildingblokken binnen CDK. Een construct definieert een of
meerdere resources. Ik hoor je al denken, “Stacks zijn toch ook
een collectie resources?” Ja, dit klopt, maar er zijn verschillende
use cases waarbij je in het ene geval een construct zal definiëren
en in een ander geval een stack. Een construct is bijvoorbeeld niet
zelfstandig te deployen.
Een stack definieer je wanneer je een logisch deel van jouw
implementatie wil isoleren voor de onderhoudbaarheid of voor
hergebruik. Denk bijvoorbeeld aan een stack die alle monitoring
resources bevat. Het mooie is dat deze stacks in bijvoorbeeld een
enterprise-omgeving kan publiceren, zodat niet elk team weer
dezelfde monitoring zelf hoeft op te bouwen.
Binnen de CDK-constructs bestaat het concept van ‘constructlevels’, waarbij er drie levels zijn. Level 1 constructs zijn constructs
die direct mappen naar een CloudFormation-resource. Deze kun
je altijd herkennen aan de klassenaam. Deze begint altijd met
Cfnxxx waarbij xxx staat voor een resource, zoals bijvoorbeeld
S3. Level 1 constructs moet je geheel configureren, zoals je dit
zou doen in CloudFormation. Het wordt ook afgeraden om deze
te gebruiken als er Level 2 constructs beschikbaar zijn. Level 2
constructs zijn constructs die hoofdzakelijk door het CDK-team
zijn ontwikkeld. Je kunt zelf ook Level 2 resources definiëren. Deze
constructs zijn gedefinieerd met bepaalde defaults en bieden ook
API’s voor veelvoorkomende operaties, zoals het toevoegen van
permissies. Als laatste zijn er Level 3 constructs. Level 3 constructs
zijn constructs die patterns implementeren door middel van een
of meerdere resources.
{ IN DE PRAKTIJK }
Genoeg theorie voor nu. Laten wij eens met CDK een serverless
API implementeren. Wij gaan een simpele Product REST service
implementeren met een Api gateway, een Lambda die als backend
dient en een DynamoDB-tabel waar de producten opgeslagen
worden. Op Afbeelding 2 is deze architectuur afgebeeld.
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Listing 1.
Hiervoor moeten wij drie resources in CDK definiëren en deze
aan elkaar knopen. Wij definiëren een Lambda-functie, waarbij
wij de referentie meegeven waar de implementatiecode staat,
een DynamoDB-tabel, waarbij wij lees- en schrijfrechten aan de
Lambda geven en een Api Gateway, waarbij wij alle requests (by
proxy) doorsturen naar de Lambda. Dit is alles wat wij nodig hebben om de applicatie te deployen. Dit kun je zien in Listing 1. Voor
degenen die de code bij het artikel gepakt hebben, zullen zien dat
voor deze code nog wat boilerplate code zit om de implementatie
Java-code deploybaar te maken (zo jammer, ik hoop dat ze dit in
CDK nog oplossen, dit heb je in andere talen niet nodig).
Als je het voordeel van het definiëren van AWS-resources in CDK
wil zien, hoef je alleen dit project binnen te halen en in de cdk.out
directory de template.json te bekijken. Je zult dan zien dat deze
ogenschijnlijke simpele app een dertigtal AWS-resources heeft
onder water. Stel je voor dat je dit handmatig had moeten doen.

Dat hoge aantal wordt onder andere veroorzaakt door rollen en
policies tussen onze componenten. Een simpele grant in CDK creeert onder water de juiste IAM-policies en rollen, zodat de grantee
de juiste permissies heeft om te communiceren.
Voordeel van CDK is dat deze code gewoon door middel van unit
testen te testen is en dat je flowlogica, zoals if en loops kan toepassen bij het creëren van resources om duplicatie te voorkomen.
{ EN VERDER }
In dit artikel is op hoog niveau de werking van CDK uitgelegd met
een serverless voorbeeld. Goed om te weten is dat CDK niet beperkt is tot serverless, maar je de meeste AWS-service resources
kunt deployen. Een ander niet behandeld aspect van CDK is dat
CDK ook ingebouwde CI/CD mogelijkheden heeft. Wij gebruiken
deze echter niet en gebruiken GitHub Actions of GitLab pipelines
voor onze deployments.
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{ TIPS }
De eerste tip die ik wil meegeven is om CloudFormation goed
te leren kennen, wanneer je professioneel aan de slag gaat met
CDK. CDK abstraheert veel weg. Dit betekent dat je bij ontwerp
en problemsolving goed moet weten wat er onder water nodig
is en gecreëerd wordt. Foutmeldingen kunnen je soms echt de
verkeerde kant opsturen. Mooi voorbeeld was bij het maken van
de code sample van dit project. Tijdens het testen van de API die
op dat moment niet werkte, zag ik in de Lambda de melding dat
deze geen permissie had om de producttabel te gebruiken. Dan is
het wel handig dat je de basiskennis in huis hebt om:
Snel in IAM de policies en rollen te bekijken;
in dynamoDB te kijken of de IAM-resources gebruikt worden.

want Constructxxx.builder.build compileerd maar je kunt daarmee
wel essentiële properties vergeten zijn te zetten die je worst case
scenario runtime pas vind.

Daarmee stelde ik vast dat de producttabel niet bestond, maar
deze een andere naam heeft gekregen doordat ik de TableName
niet gespecificeerd had in de CDK-stack bij het creëren van de
Dynamodb-resource.
Dit voorbeeld slaat een mooie brug naar mijn tweede tip en
ervaring met de Java CDK-tool. In mijn dagelijkse werk gebruiken
wij voor alle projecten TypeScript als taal voor CDK. Ik had de verwachting dat CDK op dezelfde manier te gebruiken was, maar dit
bleek ver van waar te zijn. Je merkt duidelijk dat CDK geschreven is
in JavaScript en vervolgens vertaald is naar andere talen (voor de
geïnteresseerde is Jisii gebruikt, verdere uitleg kan ik wel een boek
over schrijven, dus beperk ik me tot deze vermelding).

Als laatste tip wil ik meegeven dat er veel en interessante resources zijn te vinden die nuttig kunnen zijn in jouw CDK-avontuur. Als
eerste is er een actieve CDK Slack-community waar je veel kan
leren en vragen. Het kanaal heet cdk.dev. Voor veelvoorkomende patterns kun je serverlessland.com raadplegen. Op deze site
vind je veel patterns die goed doorzoekbaar zijn. Wat deze site
interessant maakt, is dat deze niet alleen CDK-gerelateerd is maar
ook Teraform, serverless framework en SAM voorbeelden heeft.
Trouwens, over SAM gesproken.. CDK en SAM werken goed samen
en je kunt SAM-local calls ook uitvoeren op CDK-resources. Een
site die CDK-gecentreerd is is de ‘Construct Hub’ die te vinden is op
constructs.dev. Op deze site zijn veel interessante CDK-constructs
te vinden.

Wat ik in de Java CDK-variant mis, is de type safety die in TypeScript gebruikt is in tegenstelling tot de builderpattern. Zo had die
bug die ik hierboven beschreef niet ontstaan als de TableName
property in de TableProps in Typescript verplicht was geweest
en daardoor niet gecompileerd had. Met code completion had
ik dit dan gespot en, nog belangrijker, had ik dit ook niet kunnen
deployen. Als je gebruik maakt van Java zul je dus extra goed
moeten controleren of je wel alle benodigde properties heb gezet

{ GA ERMEE AAN DE SLAG }
Ik hoop je met dit artikel de basiswerking van CDK uitgelegd te
hebben en dat je net als ik enthousiast bent geworden. Tot slot wil
ik je een challenge meegeven, als je het leuk vindt om de architectuur op Afbeelding 3 te implementeren. Hiervoor kun je het voorbeeldproject uit dit artikel gebruiken (waarbij de setup al opgezet
is) en verder uitbreiden. Dus leg die LEGO even aan de kant en ga
eens een avondje AWS-serverless CDK-LEGO spelen. <

Goed om te weten is dat je voor Lambda-code niet beperkt bent
tot de taal die je gebruikt voor CDK. Binnen PostNL gebruiken wij
voor de meeste projecten TypeScript voor CDK, maar hebben
wij teams die alle Lamda’s schrijven in onder andere Kotlin,
Java, Python en C#. Hiervoor dien je wel bij projectinitiatie wat
setup-werkzaamheden te verrichten. Een belangrijke uitzondering
zit in de TypeScript CDK-variant. Die heeft in de Lambda-package
twee ingebouwde polyglot-functiedefinities zitten. Dit zijn de
GoFunction en de PythonFunction.

Afbeelding 3.

03 > 2022

42-45 CDK.indd 45

45
19-08-2022 09:13

VAN HET BESTUUR
De zomer is alweer voorbij, de
scholen zijn weer begonnen en
stiekem kijken we alweer uit
naar de herfst. Het lijkt wel alsof
er geen spoor meer te bekennen
is van de coronapandemie. Alles
lijkt weer zoals gewoon te ‘kunnen’ en te ‘mogen’.
{ J-SPRING 8 JUNI 2022 }
Een van de mooie momenten van de
afgelopen periode was een ‘in person’
editie van J-Spring in de Utrechtse
Jaarbeurs. Ondanks de vele andere
conferenties in die periode, hebben
we een mooi gevarieerd programma
met uitdagende sprekers neer kunnen
zetten. Gelukkig hadden jullie er ook
zin in, aangezien het een totaal uitverkocht event was. Zowel van sprekers
als deelnemers was de feedback voornamelijk positief met hier
en daar een klein actiepunt voor ons. Al met al was ik blij met alle
vrolijke gezichten van deelnemers, sponsoren en sprekers en kan
ik niks anders concluderen dan dat het een geslaagd event was.
{ J-FALL EN SPEAKER ACADAMY }
We zitten uiteraard niet stil. Na regen komt zonneschijn en na de
zomer komt …. juist, J-Fall! De CFP sluit op 1 september, maar de
programmacommissie is al druk bezig met het beoordelen van alle
inzendingen. Ik kan alvast stellen dat we helaas een heleboel mensen moeten gaan teleurstellen. We hebben maar beperkte ruimte
en een overweldigend aantal goede tot zeer goede proposals.
Jullie hebben het ons moeilijk gemaakt!
In de aanloop van J-Fall zijn we ook weer begonnen met onze
Speaker Academy. Voor de eerste sessie hadden we meer dan 30
aanmeldingen. Deze sessie was voornamelijk gericht op het schrij-

ven van een goed proposal voor de J-Fall
CFP, en dat hebben we geweten :).
{ NOEMENSWAARDIGE ZAKEN }
Maar goed, de NLJUG is veel meer dan
alleen maar J-Spring en J-Fall. Uiteraard
lees je op dit moment ons magazine wat
een paradepaardje is. Hiervoor wil ik
onze redactie en schrijvers even extra
bedanken. Ook zijn we bezig met vlogs,
waarmee we samenwerken met onze
businesspartners. Over businesspartners
gesproken… JDriven kon na corona eindelijk zijn welverdiende 10-jarig jubileum
vieren met een geslaagde conferentie
FortX. Ook OpenValue mocht een
kaarsje uitblazen vanwege hun 5-jarig
jubileum. Van harte gefeliciteerd beide
en ik hoop nog lang met jullie samen te
mogen werken.
Als laatste kan ik met trots melden dat we er in Nederland een
nieuwe Java Champion bij hebben: Maarten Mulders van InfoSupport is niet alleen lid van de J-Fall programmacommissie en
sprekers mentor, maar naast vele andere dingen nu ook een Java
Champion! Van harte Maarten, en wel verdiend!
{ TOT SLOT }
Met vele mooie dingen achter ons en nog mooiere dingen in de
nabije toekomst, hoop ik jullie weer te verwelkomen op J-Fall 2022
op 3 november aanstaande in Ede. En vergeet natuurlijk de dag
ervoor niet met de pre-conference en de Masters of Java. Ik kijk er
nu al naar uit en ik hoop jullie ook.

Brian Vermeer
(bestuurslid stichting NLJUG)
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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

Kom naar onze
robotica workshop!
Waar je leert een echte robot aan te
sturen en te koppelen aan de cloud!

20 september 2022
17:30 - 21:00 uur

Meld je snel aan want er zijn
slechts enkele plekken.
Aanmelden kan via:
https://ordina.tech/robotics

