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VOETBALPOOLTJES

Sinds het verschijnen van de vorige nlOUG Visie hebben 
we een mooie zomer met het WK voetbal 2022 achter 
de rug. Of nee, toch niet. Omdat het in de zomer veel 

te warm is in Qatar is het WK verschoven naar december dit 
jaar. Dwars door het toch al overvolle wedstrijdschema van de 
beste voetballers ter wereld. Midden in de woestijn zijn nieuwe 
stadions gebouwd, met airco, omdat het ook in de winter 
eigenlijk veel te warm is om te voetballen in Qatar. Maar ja, alles 
voor het geld… net als…
… inderdaad, de WK pooltjes… En om die te maken hebben we 
door deze verplaatsing een paar maanden extra tijd gekregen. 
Dus die zijn inmiddels ruim en breed klaar, toch? Of is ben je, 
zoals een echte techneut, lekker met iets anders aan de gang ge-
gaan en heb je nu wéér te weinig tijd? Ik herken dat wel. Zonder 
deadlines geen druk en zonder druk geen noodzaak. Maar ja, het 
geeft wel lekker de tijd om na te denken over die pooltjes. Welke 
architectuur, welke technologie voor de UI, welke voor de web 
services, welke database… Zoveel mogelijkheden, zoveel combi-
naties… Je moet keuzes maken, maar waar baseer je die op? Net 
een echt project. 

Door de verschillende mogelijkheden is het lastig om de juiste 
keuze te maken. En dat is nou precies waar wij als Nederlandse 
Oracle User Groep jullie kunnen helpen. We gaan weer meer 
meet-ups organiseren om jullie kennis te laten maken met nieu-
we technologieën. Maar wat nou als Oracle alleen maar Cloud 
wil verkopen, maar jij zit nog prima met je on-prem oplossing, 
dan is dat toch prima? En dan wil je daar vast wat vaker over 
sparren met je netwerk. Daarom willen wij ook weer meet-ups 
organiseren om juist de wat ‘oudere’ technologieën wat meer 
aandacht te geven.

Allemaal mooie plannen voor het einde van 2022 en het begin 
van 2023. We werken aan een mooi programma voor de meet-
ups en andere events. We houden jullie op de hoogte. 
Wie weet tot ziens tijdens de DBA Cloud Day op 9 december, 
met als uitsmijter een kwartfinale met daarin misschien wel 
Oranje. En ondertussen kunnen jullie lekker aan je pooltjes 
werken. Zelf eentje bouwen, of gewoon eentje invullen… alles 
voor het geld.

Luc Bors
Voorzitter 
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User Group - nlOUG
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Nadat Oracle JET 
publiek beschikbaar 
kwam is er een aan-

tal versies geweest waarin weinig 
echt grote veranderingen waren. 
Oracle probeerde meer en meer 
de gangbare Javascript libraries 
in de toolkit te brengen en dat 
betekende dat de toolkit evolu-
eerde en langzaam maar zeker 
steeds meer volwassen werd.

In JET v9 werd het Oracle 
Redwood-thema geïntroduceerd. 
Dit was ook de versie waarin 
de overstap van SASS naar het 
gebruik van CSS Vars als pre-
view werd geïntroduceerd. Deze 
wijziging werd productiemodus 
in JET v10, die ook het Oracle 
ALTA-thema deprecieerde. Een 
andere grote verandering in deze 
versie was de desupport voor 
IE11.
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ORACLE JET: 
DE EVOLUTIE 
VAN EEN 
TOOLKIT

Oracle JET (JavaScript 
Extension Toolkit) 
bestaat nu ongeveer 10 
jaar. Het begon als een 
intern Oracle-project en 
kwam in de tweede helft 
van 2015 publiekelijk 
beschikbaar als Oracle 
JET 1. Sindsdien is 
er veel veranderd 
en momenteel is de 
productieversie Oracle 
JET versie 13.0.1 In dit 
artikel leer je meer 
over de huidige versie, 
maar niet voordat 
de belangrijkste 
wijzigingen van het 
verleden naar het heden 
zijn uitgelegd.
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Leuk maakt 
alles beter!

Met de introductie van VDOM en VComponents 
in JET v11 was er een grote verandering in de 
manier waarop de toolkit kan worden gebruikt 
om applicaties te ontwikkelen. De MVVM-archi-
tectuur wordt nog steeds ondersteund, maar de 
Virtual DOM Architecture en VComponent API 
zijn de volgende generatie in het bouwen van 
webcomponenten, evenals complete applicaties 
met JET.
In JET v12 is er een belangrijke verandering in 
de ondersteuning van Webpack, om te voorzien 
in wat End-to-End Webpack wordt genoemd. Bij 
het maken van een nieuwe v12+ applicatie met 
Webpack wordt de volledige controle over de 
JET CLI overgedragen aan een Webpack tooling 
chain. Dit is heel anders dan eerdere releases 
van JET-tooling waarbij Webpack alleen werd 
gebruikt met de flag-release. Ook is knock-out-
mapping uit de toolkit verwijderd.
De nieuwste versie, JET v13, is uitgebracht in 
juli 2022. Er zijn geen echte grote wijzigingen 
in deze release die direct zichtbaar zijn voor 
ontwikkelaars. Veel van het werk is gedaan aan 
de binnenkant van de toolkits VDOM--architec-
tuur. 
In het vervolg van dit artikel leer je meer over de 

laatste versie van Oracle JET. Met name over de 
VDOM architectuur, VComponent API, type-
script en JSX, en zullen de verschillen met de 
MVVM worden uitgelegd.

ORACLE JET VERSIE 13.X: 
VDOM ARCHITECTUUR
Voordat je kunt beginnen het maken van een 
JET applicatie is het handig om te weten wat 
de VDOM architectuur inhoudt en hoe deze 
verschilt van MVVM. 
Volgens de documentatie van React is virtu-
al DOM (VDOM) een programmeerconcept 
waarbij een virtuele representatie van de UI in 
memory wordt gehouden en continu synchroni-
seert met de echte DOM. 

Zodra een JSX-element gerenderd moet worden, 
wordt elk afzonderlijk virtueel DOM-object 
bijgewerkt. Dit lijkt heel inefficiënt, maar de 
kosten zijn te verwaarlozen omdat de virtuele 
DOM heel snel kan worden bijgewerkt. Zodra de 
VDOM is bijgewerkt, wordt de VDOM vergele-
ken met VDOM-snapshot die vlak voor de up-
date is gemaakt. Door deze vergelijking (diffing) 
kan snel worden bepaald welke VDOM-objecten 
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houdt automatisch in dat typescript en JSX 
wordt gebruikt.
Daarnaast zie je dat de basic template gebruikt 
wordt. Dat is met een specifieke reden (zie later 
in dit artikel) en is een van de verschillen tussen 
VDOM en MVVM. 

Het gaat te ver om in dit artikel compleet te be-
schrijven hoe de VDOM/VComponent architec-
tuur werkt. We kunnen wel even kijken naar de 
meest in het oog springende verschillen tussen 
VDOM en MVVM. Wat zijn deze verschillen?
Op de eerste plaats is er een groot verschil in hoe 
je met modules werkt. Zo wordt oj-module niet 
meer gebruikt. In de JET MVVM-architectuur 
was het heel gebruikelijk om een oj-module-ele-
ment te gebruiken om verschillende pagina’s of 
delen van pagina’s te laden. Met VDOM zal je 
nooit een oj-module element gebruiken. Meestal 
gebruik je componenten voor de delen van je 
content. Je kunt ook een Fragment gebruiken. 
Dit is een speciaal type content. Deze wordt 
vervolgens geladen met JSX.
Daarnaast is databinding volledig gewijzigd. Het 
‘binden’ van een id van een DIV en de waar-
de van de content in die DIV zou je met  JET 
MVVM ongeveer als volgt kunnen doen:
 
<code>
<div :id=”[[testId]]”> 
 <oj-bind-text value=”[[message]]”></oj-
bind-text> 
</div>
</code>

Gebruik je de VDOM architectuur, dan ziet dat 
er heel anders uit. Alle data binding gebeurd in 
VDOM op basis van JSX en props

<code>
return ( 
 <div id={props.testId}> 
  {props.message} 
 </div> 
);
</code>

Daarnaast heeft VDOM geen view en viewModel 
zoals dat bij JET MVVM wel is. Alles wordt in de 
typescriptfile afgehandeld. Daardoor is bijvoor-
beeld de oj-bind-for-each niet meer te gebrui-
ken. Met Typescript gaat dat als volgt.
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is gedefinieerd als actionColumn. Dat element 
bevat de HTML en de rendermethode plugt deze 
in de component. 
Ook het gebruik van properties is ‘nieuw’. Je zult 
regelmatig de API documentatie van de com-
ponenten moeten bekijken om te bepalen welke 
properties je moet gebruiken. 
Op dit moment is het gebruik van de CookBook 
nog behoorlijk bewerkelijk, maar het is altijd nog 
beter en sneller dan alles volledig met de hand 
coderen.

<code>
return ( 
 <ul> 
  { 
   itemList.map((item) => ( 
    <li> 
     <a id={item.id} href={item.
linkTarget} target=»_blank»>{item.
message}</a> 
     </a> 
    </li> 
   )) 
  } 
 </ul> 
)
</code>

ORACLE JET VERSIE 13.X: 
HET COOKBOOK
Je kunt de applicatie uitbreiden met behulp van 
het CookBook. Het CookBook van Oracle JET 
bevat voor alle JET Componenten veel voorbeel-
den. Het CookBook kun je hier vinden: 
https://www.oracle.com/webfolder/technet-
work/jet/jetCookbook.html 
De code uit het CookBook kan rechtsreeks in 
de eigen applicatie worden geplakt en zou in 
principe direct moeten werken. Er is echter een 
verschil met de manier van werken in de VDOM 
architectuur, in vergelijking met de MVVM. 
Dit heeft te maken met het gebruik van JSX. In 
MVVM werden de HTML code in de HTML 
(view) geplakt, en de Javascript (of Typescript) 
code in de corresponderende js (of ts) file (View-
Model).
Het JET CookBook is op dit moment nog niet 
helemaal klaar om met JSX te werken. Dat is wel 
iets waar het productteam mee bezig is, dus dat 
zal op termijn beter worden.
In geval van de VDOM architectuur bevindt alles 
zich in de JSX file. De HTML code uit het Cook-
Book plak je dus in de JSX file. Je moet vervol-
gens de oj-binding verwijderen, want die wordt 
in VDOM niet meer gebruikt. Dus geen dubbele 
accolades en/of dubbele rechte haken meer. 

Ook de template werkt iets anders en kan niet 
meer zonder meer geknipt en geplakt worden 
vanuit het CookBook. In MVVM werden deze 
templates inline templates genoemd. Nu, in 
VDOM heeft de template een rendermethode. 
Deze rendert eigenlijk een ‘nieuw’ element, dat 

precies zijn gewijzigd. Zodra dit bekend is wor-
den alleen de gewijzigde objecten aangepast in 
de echte DOM. Dit deels bijwerken van de echte 
DOM gaat over het algemeen uiteraard veel 
sneller dan het complete bijwerken van de DOM. 
Oracle JET maakt gebruik van de open source 
library PReact. PReact is in principe een ‘lichtge-
wicht versie’ van React.
De VDOM architectuur in Oracle JET is com-
pleet gebaseerd op typescript. Als je gebruik wil 
maken van VDOM, dan programmeer je per 
definitie in typescript en niet meer in Javascript. 
Daarnaast is ook Knockout ‘verdwenen’. Knock-
out wordt standaard niet gebruikt als onderdeel 
van de VDOM-architectuur. In plaats daarvan 
moet gebruik worden gemaakt van Props en 
‘State-manipulation’, de werkwijze van (P)React. 

ORACLE JET VERSIE 13.X: WEBPACK
Doordat er steeds meer bestanden worden 
ingeladen voor applicaties, kan de performance 
minder worden. Om de performance te verbete-
ren moet ervoor worden gezorgd dat de bestan-
den verkleind en samengevoegd worden. In 
oudere versies van Oracle JET werd dit geregeld 
door requires, maar tegenwoordig kan dit met 
Webpack. In de kern is Webpack een statische 
modulebundel voor JavaScript applicaties. Als je 
webpack gebruikt in je applicatie, wordt intern 
een dependency-graph gemaakt, om vervolgens 
elke module die de applicatie op de juiste manier 
gebruikt, te bundelen.

ORACLE JET VERSIE 13.X: 
ANDERS ONTWIKKELEN
Als je met JET een applicatie gaat ontwikkelen 
conform VDOM, dan zul je snel een aantal ver-
schillen merken. Dat begint al bij de eerste stap, 
waarin we de applicatie in de steigers zetten 
(scaffolding). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de Oracle JET command line (ojet-cli).

<code>
ojet create nloug-oct-app --template=ba-
sic --vdom --webpack
</code>

Als je een applicatie zou maken op basis van de 
MVVM architectuur, dan moet je door middel 
van      -- typescript nog expliciet aan-
geven dat je typescript wil gebruiken. In dit 
voorbeeld gebruiken we echter VDOM, en dat 

Het gebruik van properties 
is ‘nieuw’. Je zult regelmatig 
de API documentatie van de 
componenten moeten bekijken 
om te bepalen welke properties 
je moet gebruiken.
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Deze Open Source Library is veel moderner en 
wordt actief onderhouden. Oracle JET zal zoals 
altijd de gebruikte third party libraries bij Major 
releases (elke 6 maanden) bijwerken. 
Het aantal wijzigingen in PReact kan in 6 maan-
den tijd behoorlijk groot zijn. Dit kan tot gevolg 
hebben dat teams die de VDOM Architectuur 
gebruiken, niet zonder slag of stoot de upgrade 
van JET kunnen doorvoeren. Het product team 
van Oracle JET geeft aan dat ze proberen om de 
impact van wijzigingen in PReact zo laag moge-
lijk te houden, maar geeft ook aan dat je er van 
uit moet gaan dat de impact groter zal zijn dan 
dat het geval was in de tijd van MVVM. Daarom 
is het een absolute voorwaarde om met Oracle 
JET en de VDOM architectuur te gaan werken 
dat je accepteert dat dit gepaard gaat met een 
mogelijke toename in technical debt. Als dat niet 
past in je ontwikkelstrategie, dan is het aan te ra-
den de VDOM architectuur links te laten liggen 
en je applicaties te blijven ontwikkelen conform 
de MVVM architectuur.

TENSLOTTE
In dit artikel heb je kunnen lezen over de belang-
rijkste onderdelen die momenteel beschikbaar 
zijn in Oracle JET v13.
Als je toegewijd bent aan Oracle JET, zorg er dan 
voor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste 
versie. Werk je applicaties regelmatig bij, want 
zodra je gaat achterlopen, wordt het steeds 
moeilijker om op ondersteunde versies te blijven. 
Als je nu nieuwe applicaties gaat bouwen, is 
het aan te bevelen om de VDOM-architectuur 
gebruiken. Hoewel de MVVM-architectuur nog 
steeds wordt ondersteund (en volgens Oracle 
ook in de toekomst zal worden ondersteund), 
is de VDOM-architectuur next-generation voor 
het bouwen van webcomponenten en applicaties 
met Oracle JET. Dus als je aan de eerder in dit 
artikel genoemde voorwaarden kunt voldoen, is 
VDOM de juiste keuze.
Ik kijk nu al uit naar de volgende grote release 
die in januari 2023 beschikbaar komt als JET 
v14, met hopelijk ook een prima ondersteuning 
vanuit het CookBook. n

ORACLE JET VERSIE 13.X: 
WAAR KAN IK HET LEREN?
Om VDOM / PReact onder de knie te krijgen zal 
je zeer waarschijnlijk veel tijd doorbrengen in de 
documentatie van React en op de website van 
PReact. Daarnaast heeft Oracle een Developer 
Guide ( https://docs.oracle.com/en/middleware/
developer-tools/jet/13/vdom/index.html ) voor 
Developers die een VDOM applicatie willen 
bouwen met Oracle JET, en er is een uitgebreide 
VDOM Tutorial Website: https://www.oracle.
com/webfolder/technetwork/jet/public_sam-
ples/JET-VComponent-Tutorial/public_html/
index.html?ojr=welcome

OVERWEGING: 
VDOM OF MVVM?
Sinds de eerste versies van Oracle JET is de tool-
kit altijd opgebouwd uit een verzameling stabiele 
en gangbare Open Source libraries. Deze libra-
ries wijzigden niet vaak. En als ze al gewijzigd 
dan was de impact op JET applicaties minimaal. 
De VDOM architectuur is zoals gezegd geba-
seerd op PReact. 

VRIJDAG 9 DECEMBER BIJ ORACLE IN UTRECHT

NLOUG DBA CLOUD DAY 
IN TEKEN VAN 

ORACLE CLOUD WORLD
Op vrijdag 9 december 2022 zal traditiegetrouw de jaarlijkse 

nlOUG DBA-dag worden gehouden. In navolging van het grote 
Oracle evenement ‘Oracle Cloud World’ (OCW) dat 

medio oktober is gehouden in Las Vegas, is de naam van het 
nlOUG event omgedoopt in DBA Cloud Day. 

Op deze dag zal ruimschoots aandacht worden geschonken aan 
belangrijke aankondigingen tijdens Oracle Cloud World, nieuwe features 

en (toekomstige) ontwikkelingen rond Oracle Cloud en OCI. Aangezien 
DBA’s op de hoogte moeten zijn van wat Developers doen en gaan doen 

(en vice versa) is er ook een speciale Development track in het programma 
opgenomen.

Laat je bijpraten door Product Managers van Oracle over onder meer 
de Oracle Service voor Azure, migratie-strategieën, high availability 

en toekomstige ontwikkelingen. Maak gebruik van de mogelijkheid tot 
netwerken met de aanwezige gelijkgestemden en geniet van een dag vol 

kennis en inspiratie!

Het live event DBA Cloud Day vindt plaats bij Oracle in Utrecht. 
Toegang is gratis voor nlOUG leden, voor niet-leden is de toegangsprijs 

€ 125,- Je kunt je aanmelden op de nlOUG-site: www.nloug.nl 
Tot ziens op 9 december! 

DBA
PL / SQL
APEX
CLOUD
PERFORMANCE
TUNING

75% voor jou
Vast contract
Kennissessies
Fun
Voor specialisten,
door specialisten

Lees meer op:
www.oritech.nl

Kom bij ons!

Werk je applicaties regelmatig bij, 
want zodra je gaat achterlopen 
wordt het steeds moeilijker om op 
ondersteunde versies te blijven. 
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gekoesterde wens in vervulling te gaan. De eerste 
stap is om de licenties in te voeren (handmatig 
of importeren). Door VM’s aan een betreffende 
licentie te koppelen wordt de ‘compliancy’ geme-
ten en er kan geconfigureerd worden dat er mails 
met de compliancy worden verstuurd. 

Om maar even in de monitoring-sfeer te blijven, 
er kan nu gebruik worden gemaakt van zoge-
heten API usage plans. Deze zijn gericht op de 
client, om er beter achter te komen wie en wat 
deze zijn. Vragen als hoeveel gebruikers, wie zijn 
de top-gebruikers, wie is nieuw en dergelijke. Dit 
geeft meer inzicht om met de API’s meer omzet 
te genereren.

En nu we het toch over API’s hebben, deze kun-
nen nu met OCI Code Editor aangepast worden 
zonder naar de lokale Development-omgeving te 
hoeven switchen – met dank aan de samenwer-

SA-portal – met de look and feel van Azure, en 
Azure-authenticatie - om het basisbeheer van 
deze databases uit te kunnen voeren. Databa-
se metrics verschijnen in Azure Application 
Insight. Er worden nog wel twee rekeningen ge-
stuurd: een van OCI en een van Microsoft Azure. 

Ook over het beheer is nagedacht: Collaborative 
support. Een afspraak tussen Microsoft en Ora-
cle bij wie je nu eigenlijk moet zijn met je ticket 
bij een incident en hoe dat afgehandeld wordt. 
En jawel, we kunnen we dit in Nederland al 
gebruiken, hierboven een tabelletje welke OCI 
regio praat tegen welke Azure.
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Op 17 t/m 20 oktober organiseerde Ora-
cle in Las Vegas Oracle Cloud World, 
waarbij je helemaal op de hoogte werd 

gebracht van de laatste ontwikkelingen en de 
richting die Oracle uitgaat. Omdat niet iedereen 
daar bij kon zijn, c.q. dit volledig kon volgen, zal 
hieraan ruim aandacht worden geschonken tij-
dens de DBA Cloud day, die nlOUG organiseert 
op 9 december bij Oracle in Utrecht, aan worden 
geschonken. 

Eind mei was er al een aankondiging dat Oracle 
en Microsoft nauwer gingen samenwerken, 
waarbij applicaties als Analytics en AI naadloos 
kunnen connecten met Oracle Cloud Services. 
Daarna volgden berichten over nieuwe OCI/
Azure Interconnect regio’s, zoals Singapore, en 
over het kunnen deployen van Microsoft Remote 
Desktop Services op Oracle Cloud. 

ODSA

Hierna kwam de grote aankondiging: Oracle 
Database Service voor Microsoft Azure (ODSA). 
Technisch niet uitermate complex, oneerbiedig 
gezegd het verbinden van de Oracle database in 
OCI en de applicatie in Azure via ‘Oracle Inter-
connect for Azure’, een VPN tunnel tussen OCI en 
Azure met een latency van <2ms.
Maar dat is wel een grote stap voorwaarts, daar in 
het verleden deze verbinding handmatig gecon-
figureerd moest worden via Oracle Fastconnect 
en Azure Expressroute, wat ook nog vrij kostbaar 
bleek, omdat je voor de interconnect poorten 
moet betalen. Voor de ODSA connectie geldt een 
automatische configuratie bij het aanklikken van 
de service, en er wordt geen extra geld gerekend 
voor de interconnect poorten, en ook niet voor het 
dataverkeer wat er overheen gaat.
Binnen OCI krijg je dan een apart zgn. OD-

Ontwikkelingen in en rond 
Oracle Cloud Infrastructure
Traditiegetrouw een selectie van een aantal opvallende 
en minder opvallende ontwikkelingen van het afgelopen 
halfjaar (t/m september 2022) die direct en soms ook 
indirect met de cloud te maken hebben. Met name dank aan 
blogs.oracle.com/cloud-infrastructure, waarbij ik wel een 
filtering op marketing-uitingen heb moeten aanbrengen.

Een van de meest gebruikte pagina’s binnen Ora-
cle Cloud Console is de Instances pagina waar al 
de VM’s op een rijtje staan met default-kenmer-
ken ernaast. Om nu te zorgen dat niet steeds een 
VM moet worden aangeklikt voor de details die 
belangrijk voor de organisatie zijn, kunnen deze 
kenmerken (of columns zoals ze ook worden 
genoemd) nu worden aangepast. Bijvoorbeeld 
CPU details, Region, Subnet e.d.
Hoeveel Cloud regio’s heeft Oracle nu eigenlijk? 
Welnu, sinds september 40 (veertig) stuks. De 
laatst geopende regio is Madrid (de eerste in 
Spanje). Er staan nog 4 regio’s gepland voorals-
nog.

In augustus is een behoorlijk intrigerende func-
tie in het leven geroepen: ‘Dynamic Performance 
Scaling with autotuning for OCI Block Storage’ 
(nog alleen voor de zgn. Detached Volumes). 
Performance van de storage wordt uitgedrukt 
in VPU (Volume Performance Unit). Dit is een 
combinatie van diverse parameters, waarvan ik 
hier voor het gemak alleen IOP’s per GB noem. 
10 VPU staat bijvoorbeeld gelijk aan 60 IOP’s, en 
120 VPU’s staat gelijk aan 225 IOP’s. De laatste 
is natuurlijk een stuk duurder. 

Met de nieuwe functie kan er aan een storage 
een range van VPU’s toegekend worden, bijvoor-
beeld 10-80 VPU’s. Wanneer de schijf het niet 
druk heeft, wordt er afgeschaald naar 10 VPU’s, 
en wanneer de schijf het drukker lijkt te krijgen, 
wordt het aantal VPU’s (IO’s) opgeschaald. Intri-
gerend hoe dit onder de motorkap werkt…

Er worden steeds meer functies betrekking tot 
kostenbeheersing en monitoring gelanceerd en 
met de License-manager for OCI lijkt een lang 
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ductie van een nieuw soort cloud: In 2023 wor-
den de Sovereign Cloud Regions geïntroduceerd 
voor de EU. Dit pakt de aloude discussie aan met 
bijvoorbeeld de de Patriot Act. Met deze Regions 
hebben namelijk alleen inwoners van de EU toe-
gang tot de data van de betreffende organisatie. 
Dit betreft ook Customer Support. 

De opbouw van de beveiliging in beeld:
De eerste twee Regions zullen in Duitsland en 

Spanje komen. Let wel: dit zijn logische en fysiek 
gescheiden Regions ten opzichte van de ‘gewone’ 
public cloud.
De voorloper van deze Regions is de ‘OCI Dedi-
cated Region’, eigenlijk een OCI, specifiek voor 
een klant, afgeschermd van de Public Cloud. Ge-
introduceerd in 2020, en waarlijk een vermogen 
kostend. De tweede generatie is nu een Region 
in de datacenters van de klant zelf, afgeschermd 
van de Public Cloud. Dit lijkt wel heel erg op Cl-
oud@Customer, en dat klopt dan ook. Cloud@
Customer is een subset van de OCI-Dedicated 
Region, geïnstalleerd bij de klant.

Overigens ooit gehoord van CN-Series contai-
ner firewalls? Dit is een product van Palo Alto 
Networks, en speciaal bedoeld om Kubernetes 
omgevingen te beschermen. Dit is nu beschik-
baar voor applicaties die draaien op de Oracle 
Kubernetes Environment (OKE). n

DBA CLOUD DAY
San Francisco, oktober 2017, Oracle Open World 
Er staat een rij van doorgewinterde (of zoals je wilt: grijze) DBA’s voor de 
deur van een grote presentatieruimte. De enorme ruimte bleek te klein 
voor het aantal belangstellenden. De presentatie ging inhoudelijk in op 
de aankondiging van Larry Ellison m.b.t. de Autonomous Database met 
Artificial Intellligence erin (vooralsnog eerst de Data Warehouse). Dit zou 
de wereld op zijn kop zetten voor de werkzaamheden van de dinosaurus-
DBA.
En wat me opviel was toch wel de ietwat opgewonden ‘buzz’ in die rij. 
Tot dat moment was de cloud iets wat zich aan de zijlijn van de DBA 
afspeelde, en het zal zo’n vaart niet lopen. Nu kwam het opeens erg 
dichtbij en leken de ontwikkelingen ploteseling erg hard te gaan en, erger 
nog, op het terrein van de DBA nog wel.
Tijdens die presentatie werd door een van de vele vice-presidents 
een (marketing-)verhaal gehouden over de nieuwe functionaliteiten 
en de veranderde werkzaamheden. Grofweg een scheiding tussen de 
Infrastructurele DBA en de Developer-DBA. Op zich overigens wel een 
erkenning van wat de DBA allemaal doet. 

Las Vegas, oktober 2022, Oracle Cloud World
De Cloud-ontwikkelingen zijn doorgegaan, Oracle Open World is zelfs 
Oracle Cloud World geworden. Veranderingen voor de DBA’s zijn organisch, 
evolutionair verlopen. Veel discussies over de plaats van de data, USA 
Patriot Act, aanschaf van hardware of toch naar de cloud. Maar van 
paniek geen sprake, het wordt nu veelal als kans of als iets onvermijdelijks 
gezien – en wellicht ook als een lastig element bij discussies met het 
management. Einstein wordt waarschijnlijk weer aangehaald: ‘We cannot 
solve our problems with the same thinking we used when we created 
them’.

Oracle Cloud en Microsoft Azure mogen inmiddels ook in één zin genoemd 
worden, wat bijzonder te noemen is. En inmiddels schijnt eenderde van de 
omzet van Oracle uit de Oracle Cloud te komen, hoewel daarvoor altijd wel 
een goede interpretatie van de cijfers gedaan moet worden.
Wat betreft de database: Versie Oracle 20 en 22c is overgeslagen, nu in 
1 keer door naar 23c wat de nieuwe Long Term Release is (beta in Oktober 
2022 t/m Februari 2023). En dat maakt het dan weer boeiend. Velen 
zitten nog op Oracle 11 of 12, en je kan niet in één keer door naar 23. 
Volgt u het nog? Precies daarvoor is nu een (infra-)DBA benodigd, ook om 
de afhankelijkheden en risico’s in beeld te brengen.

Utrecht, 9 december 2022, DBA Cloud Dag
In het verlengde van het voorgaande is de jaarlijkse nlOUG DBA dag 
omgedoopt tot nlOUG DBA Cloud Day. De focus ligt nu nog meer op de 
Oracle Cloud, en omdat DBA’s niet zonder Developers kunnen en vice 
versa, is er ook een Developer’s track. En mocht nu blijken dat de inhoud 
niet zoveel verschilt als van een normale nlOUG DBA dag, dan is dat 
misschien wel het bewijs dat de ontwikkelingen inderdaad evolutionair 
verlopen, en Cloud als onvermijdelijk wordt gezien.
Alles heeft zijn tijd nodig, zeiden mijn ouders al…. 
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king met de firma Redocly. Vijftien talen worden 
ondersteund, waaronder Java, Python, Docker, 
JSON, YAML, and Terraform. En tevens mag de 
GIT-integratie niet ontbreken in het functionele 
lijstje.

Een tijdje geleden is de GA (General Availability) 
van Oracle Linux 9 aangekondigd, met Oracle 
Unbreakable Enterprise Kernel Release 7 (met 
daarin OpenSSL 3.0 en Btrfs). Binnen OCI kun-
nen nu als logisch gevolg VM’s uitgerold worden 
met daarin Oracle Linux 9.
En die nieuwe versie kan dan gaan draaien op 
de nieuwe E4 DenseIO instances – bare me-
tal en VM. Max. 128 cores, 2TB aan memory 
en 100Gbps netwerk. Grofweg 2 x de ‘oude’ 
DeseIO2 instance en met de nieuwe generatie 
NVMe SSD’s daaronder, ook weer een verdubbe-
ling van de IOPS.

De Cloud Advisor wordt steeds meer volwassen, 
en kan nu beter adviseren over meerdere tenants 
binnen één organisatie. Eenmaal per dag analy-
seert de Cloud Advisor de tenants en kan je wij-
zen op bijvoorbeeld mogelijk betere uitnutting 
van de resources waardoor een organisatie geld 
kan besparen, of verbetering van de performan-
ce. Ook wordt de configuratie met betrekking tot 
de high availability-opties en beveiliging meege-
nomen in de adviezen.
Ook de toegang van resources vanuit OCI-cloud 
shell is veiliger geworden doordat er gebruik 
kan worden gemaakt van VCN’s (Private Virtual 
Cloud Network). Hierdoor kan bijvoorbeeld code 
gefetcht worden uit een private repository, of een 
host benaderd met een private IP.

Naast monitoring van de omgeving, is het ook 
van belang om trends in het gebruik van de 
resources te detecteren. Hiervoor is nu OCI Ope-
rations Insights verder opgetuigd, zodat er een 
‘forecast’ gegeven kan worden van de resources, 
op basis van de historie. Hiermee kunnen ook 
de systemen geïdentificeerd zijn die verant-
woordelijk zijn voor de pieken en dalen in het 
resource-gebruik binnen de tenants.
Voorbeeld scherm: (zie afbeelding rechts)

Vanuit dit scherm kan een ‘drill down’ gedaan 
worden van individuele systemen om bijvoor-
beeld de resource-vretende processen in beeld te 
brengen.
Nog niet meer dan een announcement en intro-
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“Het Oracle Academy Cloud-
programma biedt leden 
van Oracle Academy en 

hun studenten toegang tot Oracle Cloud Free 
Tier, met eenvoudige sign-up en alle voordelen 
van het Oracle Academy-lidmaatschap”, stelt 
Debbie Boetzkes, Programma Manager Oracle 
Academy Benelux. “Docenten kunnen de cloud 
gebruiken in de klas om studenten voor te 
bereiden op hun toekomstige leidende rol van 
technologische innovator. Zowel docenten als 
hun leerlingen hebben toegang tot Always-Free 
Oracle Autonomous Database, Compute Virtual 
Machines (VM), object storage, data egress en 
andere essentiële bouwstenen die nodig zijn 
om applicaties te maken bovenop de Oracle 
Autonomous Database. Docenten profiteren 
bovendien van een eenmalige classroom setup, 
zonder dat onderhoud nodig is.”

MISSIE
Oracle Academy, het wereldwijde filantropische 
educatieve programma van Oracle is er voor 
docenten over de hele wereld om technology-
onderwijs, vaardigheden, innovatie en diversiteit 
en inclusie te bevorderen, vertelt Boetzkes. “We 
bieden academische instellingen en hun docen-
ten gratis onderwijs- en leermiddelen (inclusief 
curriculum, cloud, software en professionele 
ontwikkeling) waarmee studenten kennis en 
praktische ervaring met de nieuwste technolo-
gieën opdoen. Studenten zijn hierdoor klaar voor 
hun toekomstige carrière in dit tijdperk van cloud 
computing, kunstmatige intelligentie, machine 
learning, data science, the Internet of Things en 
meer.”

Oracle Academy biedt docenten een uitgebreid 
curriculum in carrière-relevante technologieën. 
Het modulaire curriculum omvat leertrajecten 
van een semester tot drie jaar en is ontwikkeld 
om studenten fundamentele technologische 
kennis en vaardigheden te bieden waarnaar een 
brede vraag is voor verschillende functies. Het 
volledige curriculum is ontworpen om te worden 
geleverd als onderdeel van een academisch stu-
dieprogramma, is afgestemd op relevante nor-
men en examens wereldwijd en is beschikbaar in 
meerdere talen om de leerervaring te verbeteren.

BENEFITS
Debbie Boetzkes geeft enkele voorbeelden van de 
gratis benefits van het Oracle Academy Program.

•  Een uitgebreid curriculum, met onder andere 
Java, database en Oracle Cloud, maar ook 
artificial intelligence, machine learning, big 
data, projectmanagement en meer.

•  Toegang tot het Oracle Academy Cloud 
Program, wat leden toegang biedt tot Oracle 
Cloud Free Tier.

•  Toegang tot Oracle Academy APEX works-
paces om te werken in de Oracle Database 
Cloud, inclusief technical support.

•  Education Bytes: korte, flexibele leermodules 
op alle vaardigheidsniveaus in bijvoorbeeld 
data science, big data, analytics, cloud/web-
services, machine learning, digital assistant & 
AI en meer.

•  Toegang tot het online CareerCenter, 
waarmee studenten het curriculum kunnen 
verbinden met een loopbaan met  op prak-
tijkgerichte leerinhoudmodules.

•  Toegang tot NetSuite, de cloud ERP van Ora-
cle die zich richt op de MKB-markt. NetSuite 
wordt op dit moment uitgerold in EMEA 
voor Oracle Academy.

•  Oracle software licenties, inclusief technical 
support.

Oracle Academy helpt miljoenen studenten 
in meer dan 130 landen hands-on kennis te 
vergaren in allerlei technologieën en zich zo 
klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, aldus 
Boetzkes. “In Nederland heeft Oracle Academy 
op dit moment 48 aangesloten opleidingsin-
stituten, 82 faculteiten hebben accounts en 8 
instituten hebben Oracle APEX accounts. Nog 
niet alle members maken gebruik van de cloud 
en de mogelijkheden die de technologie biedt. 
We werken hard om het gebruikscijfer omhoog 
te krijgen, om zoveel mogelijk studenten te 
bereiken in onze missie om computer science 
education te verbeteren en te verbreden.”

Oracle Academy trekt hierin op met instanties 
als Vakvereniging I&I die zich inzet voor kwali-
tatief hoogwaardig onderwijs op het gebied van 
informatica en digitale geletterdheid op alle ba-
sis- en middelbare scholen in Nederland, en de 
Stichting Praktijkleren waarbij alle 42 ROC’s in 
Nederland zijn aangesloten. “We zijn in gesprek 
met partners zoals Qualogy en TheDoc om te 
kijken waar we elkaar kunnen helpen en zitten 
ook regelmatig aan tafel bij de U-Tech Commu-
nity”, stelt Debbie Boetzkes tot slot. n

ORACLE ACADEMY 
BIEDT TOEGANG TOT 
ORACLE CLOUD FREE TIER

Oracle Academy, het 
wereldwijde educatieve 
programma van Oracle, 
biedt Oracle Cloud 
aan voor het hoger 
onderwijs. Docenten en 
hun studenten krijgen 
via het Oracle Academy 
Cloud Program gratis 
toegang tot de Cloud om 
les te geven, te leren, 
verkennen, bouwen en 
ontwikkelen. 
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ORACLE LICENTIES IN DE CLOUD 
– METEN IS WETEN

Als techneut pur sang heb ik me altijd ver gehouden van alles wat met licenties te maken had. 
Hoe moeilijk kan dit zijn dacht ik altijd, en ik zag de uitdaging niet. Daarnaast heb ik me wel 
eens laten leiden door het idee dat licenties uiteindelijk (in de cloud) irrelevant zullen worden. 

Maar door voortschrijdend inzicht ben ik tot een totaal andere conclusie gekomen.
De formele definitie van het begrip is breed maar ook simpel: ‘Een softwarelicentie is een vergun-
ning om een computerprogramma van iemand anders te gebruiken’ [Wikipedia]. In het algemeen 
spraakgebruik meestal aangeduid als ‘Gebruiksrecht’. Dus cloud of on-premises: in beide gevallen 
blijft het begrip licentie relevant, want in beide gevallen heb je het gebruiksrecht nodig. Maar blijft 
dan alles gewoon hetzelfde? En wat betekent dit precies voor organisaties die de overgang willen 
maken, of een tijd lang on-premises en cloud naast elkaar willen gebruiken?

Gelukkig bieden de meeste organisaties, en zeker ook Oracle, allerlei mogelijkheden om de eerder 
gedane investeringen in licenties plus bijbehorende support optimaal te gelde te maken in de ge-
kozen Cloud omgeving. De term BYOL (Bring Your Own License) is de meest gebruikte term in deze 
context. In geval van Oracle-software betekent dit dat bestaande licenties onder specifieke voor-
waarden en met behulp van gedefinieerde rekenregels ingezet mogen worden in een publieke cloud 
naar keuze. Echter de situatie is ietwat complexer dan het lijkt. Immers het verrekenmodel in die 
cloud zit anders in elkaar. De software wordt veelal als een samengestelde dienst aangeboden: een 
combinatie van server, netwerk, opslag, beheer plus een set softwarecomponenten. Waarbij de afre-
kening achteraf plaatsvindt op basis van actueel gebruik of inschatting vooraf (In Oracle termen: 
‘Pay as you Go’ respectievelijk ‘Annual Flex’). Gelukkig biedt een programma als Oracle’s ‘BYOL to 
Cloud’ voldoende flexibiliteit voor hergebruik van eerdere investeringen in licenties en support, maar 
voor de licentiebeheerder wordt het er niet eenvoudiger op.
Het bepalen van het aantal benodigde licenties voor de Oracle-producten en het bepalen (meten) 
van het actuele gebruik in een bestaande omgeving is voor de gemiddelde beheerder al geen sine-
cure. Maar wat betekent dit als dezelfde software in de Publieke Cloud gebruikt gaat worden? En 
dan voorlopig gelijktijdig in beide omgevingen, een hybride cloud, waarbij er gedurende een lange 
periode een stapsgewijze migratie zal plaatsvinden. Traditioneel biedt Oracle voor de On Premise 
omgeving ondersteuning bij het bepalen van de benodigde licenties, onder andere door middel van 
het hopelijk bekende script ‘options_packs_usage_statistics.sql’ (te vinden als Doc ID 1317265.1 
op MyOracle Support), via Enterprise Manager (Diagnostics Pack), maar ook de ‘Verified Third-Party 
Tools’ kunnen hier aanzienlijke ondersteuning bij bieden.

Maar hoe meet je de vereiste licenties in de Oracle Cloud als een organisatie zijn licenties wenst in 
te zetten via BYOL (en dus geen gebruik maakt van ‘License Included’)? Hiervoor is recent een nieu-
we mogelijkheid bijgekomen, genaamd OCI License Manager. Zonder al te veel bombarie aangekon-
digd, maar de oplettende OCI-beheerder heeft wellicht dit extra menu-item in de Cloud console zien 
staan, of de blogpost hierover gelezen. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, het betreft een eerste stap 
in deze richting met initieel beperkte mogelijkheden. Desalniettemin de moeite waard om onder 
de loep te nemen en stap voor stap onderdeel te maken van de werkzaamheden. In concreto komt 
het erop neer dat OCI License Manager draaiende OCI cloud-instanties analyseert, door middel 
van toepassingen van de licentieregels het actuele gebruik bijhoudt en dit vertaalt naar benodigde 
licenties indien deze instantie van het type ‘BYOL’ is. Deze informatie wordt verzameld en kan op 
elk moment getoond worden of worden gebruikt voor het creëren van rapportages, waarschuwingen 
en email berichten wanneer bepaalde grenzen overschreden worden.
En bovenstaande beperkt zich niet tot Oracle-software, ook kant-en-klare images met andere 
software kunnen hierin meegenomen worden. Kortom, mijn advies voor de OCI-beheerders: zet deze 
functionaliteit aan, en begin met meten, want ‘Meten is Weten’, ook in de Cloud!

Sandor Nieuwenhuijs
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Blijf jezelf 
ontwikkelen.
Word vriend 
van Qualogy!
Heb jij altijd al willen weten hoe het nu zit met low-code, CI/CD straten of wat 

de impact van de (Oracle/Azure-) Cloud-ontwikkelingen op jouw werk is?

Qualogy is een trouwe partner van nlOUG. 

Als lezer van nlOUG krijg jij de unieke 
kans om vriend van Qualogy te worden. 
Dit betekent dat je altijd als eerste op de 
hoogte bent van en (gratis!) toegang hebt 
tot alle webinars, presentaties en andere 
kennisdelingsevents die Qualogy organiseert.

W W W.Q UA LO GY.CO M
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O   de nlOUG laatst tijdens een borrel uitgebreid met Oracle heeft gesproken over 

het opzetten van een hele serie aan Meet-ups voor de komende 6 maanden

O   de nlOUG samen met de OBUG werkt aan een Business-Meets-Technology event, 

waar de leden van beide user groups samen worden gebracht op één event

O   de nlOUG op 14 november haar najaars ALV heeft bij Oracle en dat leden van 

harte welkom zijn hierbij aanwezig te zijn

O   er op onze site een poll staat waarin we vragen naar jullie mening en behoeftes 

voor Meet-ups en events

O   de DBA Cloud Day op 9 december niet alleen voor DBA’s, maar juist ook voor 

developers is!

O   dat er bij de samenwerking tussen Oracle en Red Bull veel machine learning, AI 

en Data Sciences worden toegepast, en dat dit uit te doeken wordt gedaan op 

de DBA Cloud Day

O   er workshops zullen zijn bij de DBA Cloud Day

O    we weer begonnen zijn met de organisatie van APEX World

O   en het thema deze keer Let’s Integrate wordt

O   we naarstig op zoek zijn naar bestuursleden en commissieleden die willen 

helpen met organiseren van onze events.

WIST JE DAT...


