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BESTE LEZERS, BESTE LEDEN,

Aan alles komt een einde. In de laatste ALV heb ik 
mijn voorzittershamer overgedragen aan onze nieuwe 
voorzitter. In de afgelopen vier jaar heb ik als voorzitter 

geprobeerd mijn steentje bij te dragen aan het vernieuwen en 
verjongen van de nlOUG. Ik wil iedereen die daaraan heeft 
meegewerkt en die mij daarin heeft gesteund bedanken. De periode 
was, mede door COVID19, niet altijd makkelijk. 
Toch denk ik dat we als User Group een aantal stapjes in de goede 
richting hebben gezet. Zo hebben we de banden met Oracle en de 
OBUG nieuw leven ingeblazen, gaan we weer Meet-ups organiseren 
en is het bestuur iets jonger geworden. Dat laatste komt niet in het 
minst door onze nieuwe voorzitter, Yvonne Bakx. Ze is niet alleen 
veel jonger dan ik, maar ook nog eens de allereerste vrouwelijke 
voorzitter van de nlOUG. Ik draag de figuurlijke hamer bij deze over 
aan Yvonne, en ben benieuwd hoe zij haar voorzitterschap vorm wil 
gaan geven. Het woord is aan jou Yvonne.

Dank je Luc, voor je inzet en lieve woorden. We nemen nog geen af-
scheid van je in het bestuur, maar als voorzitter heeft Luc het bestuur 
door lastige tijden geholpen. 
Het is niet alleen een nieuw begin voor ons als bestuur, met nieuwe 
aanwinst Alex Nuijten, het vertrek van Job als secretaris en natuur-
lijk de wisseling van mijzelf en Luc, maar ook staan we aan de start 
van een nieuw verenigingsjaar.
Laten we eerlijk zijn, niet alleen corona gooide roet in het eten, 
maar ook ons ledenaantal loopt terug en zien we dat mensen minder 
betrokken zijn bij de nlOUG dan in voorgaande jaren. Anderzijds 
zien we ook dat we door middel van input van jullie, onze leden en 
partners, weer goede moed krijgen en dat ook de interesse groeit. Zo 
zijn we bijvoorbeeld druk bezig om veranderingen door te voeren en 
proberen we samen met de Oracle Academy de gehele community 
wat te verjongen door bij studenten alles op het gebied van Oracle te 
(her)introduceren.
Bij een nieuwe frisse start hoort natuurlijk ook een volle planning. 
Momenteel zijn we de abstracts voor APEX World 2023 aan het 
beoordelen zodat we later deze maand een mooi programma met 
jullie kunnen delen. Ook hopen we met meer regelmaat Meet-ups te 
kunnen organiseren, maar daarvoor ook een oproep aan jullie: We 
zijn altijd op zoek naar sprekers/presentaties voor onze Meet-ups!!
Rest mij nog om iedereen het allerbeste voor 2023 te wensen en 
hopelijk zien we elkaar snel op een van onze events!

Yvonne Bakx
Voorzitter 
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commended Patches, RUR staat voor Release 
Update Revisions)

Wat betekent dat nu eigenlijk (let op: alleen 
Linux x86-64). Zie ook note 555.1 en 2898740.1.
•  Na patch 19.16.2 geen RUR’s meer voor 19c, 

voor elk platform. 
•  Hierna moet overgestapt worden op de Re-

commended Release Updates (RU).Bijvoor-
beeld 19.17.0, 19.18.0 etc.

•  In de 6 maanden na zo’n RU komt er elke 
maand een MRP uit. Zo’n MRP is overigens 
cumulatief!

EN DAN 23C ZELF
Alle functies van 21c zitten logischerwijs in 23c, 
met naar we begrepen hebben nog zo’n 300 
nieuwe functies en verbeteringen. De focus 
lijkt te liggen op JSON, Graph, Microservices 
en Developer functies. De kracht van de Ora-
cle database als Zwitsers zakmes wordt verder 
uitgebreid. Block Chain, JSON, MongDB API’s, 
in-memory document analytics, graph analytics, 
JS (Java Script) stored procedures, you name it… 
Wat betreft JSON lijkt hetzelfde trucje uitge-
haald te worden als destijds bij XML. Er is een 
JSON-schema toegevoegd, waardoor je JSON 
data kan benaderen als JSON-document, of via 
relationele tabellen.
Zoals vermeld, genoeg nieuwigheden en termen, 
zoals onder andere SQL Domains – een column 
gekoppeld aan een vooraf gedefinieerd domain 
– bijvoorbeeld een e-mail, password e.d. Ook het 
bouwen van real-time graph analyses op basis 
van real-time data via SQL/PGQ - of zoals je wilt 
PGQL (Property Graph Query Language) - is 
waard om even genoemd te worden. Maar het 
is te veel om hier te vermelden, wellicht bij de 
daadwerkelijke release een wat uitgebreidere 
analyse van de (nieuwe) mogelijkheden van 23c.
Belangrijk om te vermelden is dat deze versie 
alleen beschikbaar is met PDB’s. In on-premises 
omgevingen dus weer met maximaal drie PDB’s 
gratis, in de cloud heb je de High/Extreme Per-
formance Edition nodig. De PDB kan automa-
tisch worden ge-upgrade na plug-in in de CDB, 
met de nodige mitsen en maren natuurlijk (run 
het pre-upgrade -script voordat dit uitgevoerd 
wordt).

ORACLE ALS SPORTIEF PARTNER
In de afsluitende keynote belichtten Wouter van 
der Brugghen, Data Science Tech Specialist Lea-
der en Bob Peulen, Senior Technical Specialist 
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GESLAAGDE TRANSITIE 
VAN DBA DAG NAAR 
DBA CLOUD DAY 

De DBA Cloud Day stond in het teken 
van het jaarlijkse grote Oracle event 
Oracle Open World (OOW), dat 

dit jaar is omgedoopt tot Oracle Cloud World 
(OCW). Tijdens de DBA Cloud Day werd ruim-
schoots aandacht geschonken aan de belangrijke 
aankondigingen tijdens Oracle Cloud World, 
nieuwe features en (toekomstige) ontwikkelin-
gen rond Oracle Cloud en OCI. Aangezien DBA’s 
op de hoogte moeten zijn van wat Developers 
doen en gaan doen (en vice versa) was er ook 
een speciale Development track in het program-
ma opgenomen.

De openingskeynote van de DBA Cloud Day 
werd verzorgd door Robert Pastijn, Distinguis-
hed Product Manager in het Database Product 
Development team van Oracle. De titel Oracle 
Database: Whats new, Whats Next wekte de 
nodige verwachtingen bij de deelnemers, waarbij 
de belangstelling zeker ook uitging naar Oracle 

Database 23c, de nieuwe release die naar 
verwachting begin dit jaar zal uitko-

men in de Cloud en later dit jaar 
on-premise.

Oracle 23c is inmiddels 
al een tijdje in bèta en is 
bestempeld als een Long 
Term Release (LTS), net 
zoals 19c dit is. Een belang-
rijke versie dus om naar uit 

te kijken.  
Oracle zelf is nogal terug-

houdend met het geven van 
informatie en werknemers mogen 

weinig delen. Ook de keynote van Robert 
Pastijn mocht vanwege de Oracle-restricties 
niet worden gepubliceerd. Maar er is inmiddels 
genoeg informatie voorhanden om een globaal 
beeld te geven. Met daarbij wel de disclaimer dat 
in de uiteindelijke versie bepaalde functies wel 
eens zouden kunnen ontbreken of wellicht op 
een andere manier zijn ingevuld. 

SUPPORT TIMELINE 19C
Voor 19c eindigt premier support op 30 april 
2024, met daarna een jaar gratis extended 
support, eindigend op 30 april 2025. Extended 
support eindigt op 30 april 2027.
In de vermelde note staat ook iets nieuws ver-
meld:
•  RUR’s are transitioning to MRPs (available on 

Linux x86-64). (MRP staat voor Monthly Re-

JAARLIJKS EVENT IN TEKEN VAN ORACLE CLOUD WORLD

De DBA Dag is al sinds jaar en dag een vast en gewaardeerd 
onderdeel van het nlOUG-programma van kennis- en 
netwerkbijeenkomsten. In lijn met de ontwikkelingen in het ICT-
landschap en bij Oracle zelf is de aloude DBA Dag omgevormd tot 
DBA Cloud Day. Een geslaagde transitie, zoals blijkt uit de vele 
positieve reacties van deelnemers en sprekers tijdens de eerste DBA 
Cloud Day, die op 9 december jl. is gehouden bij Oracle in Utrecht.
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– Data Science bij Oracle de activiteiten van Ora-
cle als sponsor en partner van sportevenementen 
en-teams. Bekend – en heel duidelijk zichtbaar 
op de racewagens – is natuurlijk de sponsoring 
van het Red Bull F1 Racing Team met twee-
voudig wereldkampioen Max Verstappen als 
boegbeeld. Minder bekend wellicht is dat Oracle 
als partner technische ondersteuning biedt aan 
Sail GP, een internationale zeilrace waaraan ’s 
werelds snelste zeiljachten deelnemen. Voor 
de Premier League, de hoogste divisie in het 
Engelse voetbal, levert Oracle wedstrijdinzicht 
en –analyses op basis van grote hoeveelheden 
(sensor-)data die worden verzameld en verwerkt 
via Oracle Cloud.

SAIL GP
Sail GP is een spectaculair zeilevent, dat jaar-
lijks op verschillende locaties wereldwijd wordt 
gehouden. Negen landenteams strijden daarbij 
in elf races om de overwinning. Oracle voorziet 
de Sail GP organisatie en de deelnemende teams 
van high performance data analytics, waarbij on-
der meer gebruik gemaakt wordt van OCI Ano-
maly Detection om afwijkingen te signaleren in 
alle racedata. De teams varen in identieke boten 
en elk team – bestaande uit zowel zeilers als data 
science specialisten - kan alle data zien en inter-
preteren. Tijdens een enkele race genereert Sail 
GP op basis van de data van duizenden sensoren 
(waaronder circa 30 sensoren per boot) 400 
miljoen inferenties via OCI Anomaly Detection, 
en meer dan 13.000 web services calls. Via een 
app kunnen de toeschouwers en andere geïnte-
resseerden het wedstrijdverloop en individuele 
zeiljachten volgen.

ORACLE RED BULL RACING
Onder het motto ‘Driven by data, built to win’ 
wordt Oracle-technologie breed  ingezet om het 
Oracle Red Bull Racing Team maximaal te laten 
presteren. De belangrijkste is simulatie van de 
racestrategie. Oracle Red Bull Racing draait 
miljoenen racesimulaties tijdens en voorafgaand 
aan het raceweekend met als doel strategisch 
voordeel te behalen op het circuit – ‘predicting 
the unpredictable’. In sommige races is dat ook 
duidelijk merkbaar als de  - aangepaste - stra-
tegie rechtstreeks leidt tot een overwinning. 
Red Bull Advanced Technologies gebruikt AI 
en Machine Learning voor de ontwikkeling van 
de volgende generatie coureurs. Verder wordt 
Oracle-technologie ingezet bij de ontwikkeling 
en bouw van de volgende generatie motoren die 
vanaf 2026 de norm zullen  zijn, en voor de Ora-
cle Red Bull Racing Paddock, een platform dat 
fans een unieke en gepersonaliseerde ervaring 
biedt.  n

MULTICLOUD: 
ÉÉN CLOUD IS GÉÉN CLOUD

Als er één wereld is waar nieuwe afkortingen en termen staccato voorbijkomen, dan is het wel 
de cloud. En het tempo lijkt alleen maar hoger te worden. Eerst was het nogal overzichtelijk: 
een cloud was hetzij privé (private; ook wel aangeduid on-premise) of publiek (public; een 

gedeelde omgeving), later werden deze door elkaar gehusseld en noemden we het hybride (hybrid; 
deels private, deels public). Alsof dit alles nog niet genoeg was, gonsde tijdens de eerste editie van 
Oracle’s CloudWorld in de wandelgangen de term Multicloud rond.

Maar waarom is één cloud niet voldoende? Om de simpele reden dat er specialistische, geoptimali-
seerde oplossingen zijn voor bepaalde gebieden. Denk aan (persoonlijke) cloudopslag, high perfor-
mance computing, kantoorautomatisering, klantrelatiebeheer, boekhouden en natuurlijk databases. 
Elk van deze toepassingen kan in theorie op elke generiek cloudplatform draaien, maar vaak is er 
één leverancier die dit het beste of meest efficiënte doet, veelal omdat ze zelf verantwoordelijk voor 
de achterliggende software zijn. En dus zie ik in de praktijk dat bedrijven weliswaar trachten te 
standaardiseren op één cloud-leverancier, maar al snel een Multicloud-oplossing implementeren, 
gemiddeld genomen gebruiken organisaties zelfs tussen de 3 en 4 verschillende cloudleveranciers.

Helaas beperkt het invullen van zo’n Multicloud-omgeving zich niet tot het simpelweg selecteren 
van een één of meer additionele leveranciers, er komt nog veel meer bij kijken. In de basis natuurlijk 
de totstandbrenging van netwerkconnectiviteit, populair gezegd de ‘pijp’ tussen de cloud-omgevin-
gen: gegevens moeten snel (hoge doorvoersnelheid en korte vertraging), veilig (geen risico op lekken 
of inbreuk) en voorspelbaar overgedragen worden. Gezien de onvermurwbare wetten van de fysica 
betekent dit veelal dat de diverse datacenters zich zo dicht mogelijk bij elkaar moeten bevinden 
voor optimaal resultaat.

Daarnaast dienen de applicaties automatisch en efficiënt gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld 
tussen een front-end en een SQL-back-end, maar ook de uitwisseling van events, metrics en log-
ging informatie dient als vanzelf te gebeuren. We komen nu steeds dichter bij de gebruiker, die zich 
niet meerdere malen op meerdere omgevingen wilt identificeren maar zichzelf slechts op één plaats 
dient aan te melden en daarmee op elke cloud-omgeving bekend is, dit wordt meestal Identity Fe-
deration genoemd. En als laatste – of misschien wel als eerste – de cloudbeheerder, want ook deze 
persoon zal het liefst vanuit zijn vertrouwde omgeving clouddiensten willen activeren, zonder te 
‘cloud hoppen’. Simpel gezegd: vanuit één omgeving clouddiensten willen activeren op een wille-
keurig cloudplatform.
Eigenlijk zoeken we een Multicloud die zich gedraagt als één enkele cloud. De vraag die rijst: Is dit 
haalbaar? Feit is: Oracle heeft in juli 2022 ‘ODSA’ beschikbaar gesteld, voluit ‘Oracle Database 
Service for Azure’, welke het mogelijk maakt voor een persoon met voldoende rechten, vanuit de 
vertrouwde Azure console bijvoorbeeld een (Autonomous) Oracle Database te activeren in de Oracle 
Cloud, waarbij automatische alle koppelingen tot stand gebracht worden. Ter verduidelijking: deze 
Oracle Database draait daarna in de bijzonder geoptimaliseerde Oracle Cloud omgeving, en is 
onmiddellijk klaar voor gebruik vanuit een willekeurige applicatie die in Azure draait. Klinkt alle-
maal heel eenvoudig en handig, maar geloof mij, onder de motorkap moet heel veel gebeuren. De 
connectiviteit wordt geregeld op basis van de reeds eerder aangekondigde ‘OCI-Azure Interconnect’, 
daarnaast worden de Azure AD identiteiten gefedereerd en worden de Oracle diensten geheel trans-
parant aan de applicaties aangeboden. Voor de beheerders blijft het een thuiswedstrijd: zonder hun 
vertrouwde console te verlaten kunnen zij dit alles aansturen en hebben ze toegang tot metrics, 
logs en events om de gecombineerde omgeving goed in de gaten te houden.
Wat zal de toekomst ons brengen? Zeker nog veel meer diensten rondom Multicloud, en uitbreiding 
naar andere cloudproviders lijkt een logische keuze. n

Sandor Nieuwenhuijs

Waarom is één 
cloud niet vol-
doende? Om de 
 simpele reden 
dat er specialis-
tische, geopti-
maliseerde op-
lossingen zijn 
voor  bepaalde 
gebieden.

Sandor Nieuwenhuis is 

licentie-adviseur binnen 

het SIA (Software 

Investment Advisory)-

team van Oracle 

wereldwijd.

ONDER HET MOTTO ‘DRIVEN BY 
DATA, BUILT TO WIN’ WORDT 
ORACLE-TECHNOLOGIE BREED  
INGEZET OM HET ORACLE RED 
BULL RACING TEAM MAXIMAAL 
TE LATEN PRESTEREN.

advertentie
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instances geopend worden, tenzij je een grote 
hoeveelheid OCPU’s hebt: er is dan kans dat 
deze OCPU’s verdeeld worden over twee of 
meer instances, en dat je PDB dus op meerdere 
instances geopend wordt. Om te connecten naar 
je PDB zijn een aantal SQLNet aliasses (services) 
beschikbaar.
•  TP: de standaard service voor ATP. SQL execu-

tion is serieel in deze service (i.e. geen parallelle 
executie mogelijk).

•  TPURGENT: de ATP service waar ook parallel 
executie mogelijk is, typisch door PARALLEL 
hints mee te geven of tables met een PARAL-
LEL clause te voorzien.

•  LOW: de service in ADW waar alle execution 
serieel is.

•  MEDIUM: de service in ADW waar alle execu-
tion parallel is. De degree-of-parallelism (DoP) 
is default 4, maar kan naar wens aangepast 
worden.

•  HIGH: de service waar alle execution serieel is 
en de DoP overeenkomt met het aantal OCPU’s 
dat de PDB heeft.

Deze services bieden geen ‘instance affinity.’ Dus 
als je PDB open is op meer dan één instance, 
wordt een nieuwe connectie naar een van deze 
instances gestuurd (welke, kun je niet beïnvloe-
den).
Tenslotte is het belangrijk om te weten dat het 
overgrote deel van de database (spfile/init.ora) 
parameters gelocked is. Er is slechts een klein 
aantal dat je zelf nog kan aanpassen. Zie hier-
voor de documentatie: https://docs.oracle.com/
en/cloud/paas/autonomous-database/adbsa/au-
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ADW EN ATP

Analytische (business intelligence) workloads 
verschillen van transactionele workloads. In de 
eerste zie je voornamelijk queries die grote da-
tasets benaderen en aggregaties uitvoeren, en in 
de tweede zie je een veelvoud van diverse kleine 
transacties, die elk een veel kleinere set aan data 
bevragen en manipuleren. Het voornaamste 
verschil tussen een ADW database en een ATP 
database zit ‘m in de hoeveelheid memory die ge-
alloceerd wordt voor de SGA en de PGA. Bij een 
ADW database zul je meer PGA krijgen, dit helpt 
grote set-based (analytische) queries die parallel 
uitgevoerd worden: tussen-resultaten tijdens 
executie kunnen dan in PGA gehouden worden 
en hoeven minder vaak naar TEMP geschreven 
te worden. 
Bij een ATP database zul je meer SGA, en dus 
buffer-cache en shared pool, krijgen waardoor 
de transactionele ‘working-set’ van de data en 
de grotere hoeveelheid aan cursoren in cache 
kan blijven. Verder zijn er een aantal default 
instellingen verschillend. In een ADW database 
is table-compression default ‘aan’. Als je geen 
compression wil zul je expliciet NOCOMPRESS 
moeten opgeven bij je tables. ADW heeft ook de-
fault parallel DML, en de result-cache aanstaan. 
Beide zijn overigens uitzetbaar.
Als je een ADW of ATP database aanvraagt, 
dan specificeer je hoeveel disk space en hoeveel 
OCPU’s je nodig hebt. Er wordt dan een plugga-
ble database (PDB) aangemaakt in een container 
database (CDB) die op een Exadata machine 
draait. De CDB draait in een RAC database, 
en jouw PDB zal op één van de beschikbare 

Mijn database 
naar de cloud: 

blijft dat performen?

De autonomous database is nu al enkele jaren 
beschikbaar, en we zien steeds meer klanten 

‘de move’ maken: on-premise- applicaties 
worden gemigreerd naar de autonomous 

database (ADB). In dit artikel zullen we eerst 
kort toelichten wat ADB is, en dan ervaringen 

delen die we hebben opgedaan tijdens 
migratietrajecten naar ADB. De focus zal liggen 
op migreren naar Autonomous Datawarehouse 
(ADW) en Autonomous Transaction Processing 

(ATP). De twee andere ADB offerings, 
Autonomous JSON en Autonomous APEX, laten 

we buiten beschouwing.

DOOR  TOON KOPPELAARS
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github.com/oracle/rwloadsim/wiki/Measur-
ing-Oracle-Net-Latency. 

Zodra je de increase in roundtrip tijd kent, kan 
je hoeveel extra tijd een ‘chatty’ use-case zal gaan 
duren. Je moet dan de ratio van de increase in 
netwerk tijd per seconde, ten opzichte van de DB 
Time per second van je use-case bepalen. Dat 
percentage is een indicatie van de toename in 
elapsed time die je use-case zal krijgen.

SAMENVATTEND

Om succesvol te migreren naar ADB zul je de 
verschillen van je huidige database ten opzichte 
van de standaard configuratie die in de cloud 
gebruikt wordt, in kaart moeten brengen. Dit 
geeft je handvaten om te achterhalen welke 
use-cases in je applicatie in ieder geval goed 
doorgetest moeten worden op ADB. Hoe kleiner 
die verschillen, hoe kleiner het risico op regress-
ies na migratie. Meet ook van te voren, of, en zo 
ja, hoeveel, latency increase er is. Dit kan verder 
helpen de juiste onderdelen van je applicatie 
goed door te testen. Aangezien we in de cloud 
alles op de laatste versies van Exadata draa-
ien, is het te verwachten dat grote delen van je 
applicatie probleemloos, zo niet sneller, zullen 
draaien.  n

Toon Koppelaars maakt deel uit van het Real-World 

Performance Team van Oracle. Dit artikel is ges-

chreven naar aanleiding zijn presentatie tijdens de 

DBA Cloud Day. 
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Probeer ervoor te zorgen dat bij de 
migratie naar ADB, je applicatie 
server ook naar de cloud gaat.

tonomous-initialization-parameters.html. Als je 
naar ADB gaat migreren zul je hoe dan ook tijd 
moeten besteden om de verschillen in parame-
ter waarden in kaart te brengen. Als je huidige 
on-premises database niet-gedocumenteerde un-
derscore parameters heeft, of fix-controls gezet 
heeft, of specifieke (one-off) patches geïnstal-
leerd heeft, dan zijn de use-cases in je applicatie 
die die nodig hebben gehad, belangrijke test-ca-
ses in je ADB PDB omgeving.

TWEE BELANGRIJKE PERFORMANCE 

VARIABELEN: OPTIMIZER EN NETWERK-LATENCY

Migreren naar ADB, betekent migreren naar 
een nieuwe database release, en dus ook naar 
een nieuwe versie van de optimizer. De meeste 
SQL statements zullen met dezelfde, of hopelijk 
betere, executie plannen uitgevoerd worden. 
Maar er is altijd kans op regressies, en dus dat 
sommige SQL statements langzamer lopen. Om 
de kans hierop te minimaliseren raden wij aan 
om bij het migreren van de data ook de huidige 
on-premises statistics mee te migreren, inclusief 
eventuele Extended Statistics en de Column 
Usage informatie. Daarnaast kan het zijn dat in 
je huidige database zaken aanwezig zijn die de 

optimizer bij specifieke SQL statements helpen 
om tot goede executie plannen te komen. Denk 
hierbij aan SQL Plan Baselines, SQL Profiles, 
SQL Patches, of wellicht ook nog Stored Out-
lines. Zorg dat deze ook meegenomen worden in 
de migratie naar ADB.
Mochten er toch nog regressies zijn, dan zullen 
die verder onderzocht moeten worden. Wat hier-
bij enorm kan helpen is als het executieplan op 
de on-premises omgeving nog te achterhalen is. 

Je kunt dan exact zien wat er verschillend is, en 
op basis daarvan gerichter onderzoeken waarom 
de regressie er is. Het is op zich niet moeilijk om 
een paar weken voor de cut-over naar ADB, op 
je on-premises omgeving met een eenvoudig PL/
SQL programma alle executieplannen per sqlid 
uit de shared pool te loggen in een tabel. Dit 
kan echt enorm helpen bij het onderzoeken van 
regressies. 

Op ADB is het niet mogelijk om een optimizer 
trace (event 10053) te maken. Met Testcase 
Builder (TCB) bestaat er toch een mogelijkheid 
om er eentje te genereren (zie metalink Doc 
ID 2489566.1). Er bestaat echter de kans dat 
deze incompleet is in verband met de limit van 

100 MB per PDB in de diag-dump folder. Op 
ADB draai je Enterprise Edition, inclusief de 
Tuning en Diagnostic packs. Dat houdt onder 
andere in dat je AWR rapporten en SQLMonitor 
rapporten kan gebruiken. AWR rapporten zijn 
de tool bij uitstek om database-brede issues te 
onderzoeken, en SQLMonitor rapporten zijn 
er op in te zoomen op de performance van één 
specifieke sqlid. Mocht je met deze tools nog niet 
bekend zijn dan is het belangrijk om deze jezelf 

eigen te maken en te gaan gebruiken bij perfor-
mance onderzoek.
Netwerk latency tussen applicatie server en 
database server is in moderne applicaties een 
belangrijke factor voor de performance van 
applicaties. Dit komt omdat moderne appli-
caties enorm veel netwerk roundtrips genere-
ren tussen deze twee servers. Denk hierbij aan 
tientallen duizenden calls per seconde vanuit de 
applicatie server(s) naar de database server. Een 
kleine toename in deze latency kan een enorme 
impact hebben op de performance van bepaalde 
use-cases in je applicatie. In een on-premis-
es-omgeving staan de applicatie server en de 
database server waarschijnlijk vlak bij elkaar, of 
misschien zelfs in hetzelfde rack op het reken-
centrum. Latency tussen deze twee servers is dan 
ruim onder 1ms, misschien wel 0.5ms.
Probeer ervoor te zorgen dat bij de migratie 
naar ADB, je applicatie server ook naar de cloud 
gaat, en het liefst naar dezelfde locatie als waar 
je ADB draait. In de cloud zul je dan ook een la-
tency krijgen van onder de 1ms. Als je applicatie 
server echter naar een andere cloud vendor gaat 
(denk aan Azure), dan zal de latency al snel rond 
de 2 à 3 ms gaan bedragen. En zo’n increase in 
latency kan een enorme impact hebben typisch 
op batch-processen die in korte tijd heel veel 
database calls genereren. Om te onderzoeken of 
je met een latency increase te maken gaat krijgen 
hebben wij in ons team een utility ontwikkeld 
die de latency van een applicatie server naar een 
database server meet (OCIPing), zie: https://

DB NAAR CLOUD       |     11
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•  Het on-premises product met de langste naam 
komt nu ook in de cloud: Oracle Database 
Zero Data Loss Autonomous Recovery 
Service.

•  Nieuw en klinkt veelbelovend: Oracle Cloud 
Infrastructure Workflow. Workflow ma-
nagement voornamelijk bedoeld voor ser-
vice-orkestratie (infrastructuur provisioning, 
migraties, patches/serverless functies) en au-
tomatisering van taken (ook voor bijvoorbeeld 
training van ML modules).

•  Is OCI soms net niet een Oracle Database 
in het groot? Introductie van de Serverless 
Oracle Cloud Infrastructure Queue, 1 op 1 te 
vertalen naar de Queue in de database…

•  Het beschermen van data op VM/processor-ni-

OCI-NIEUWS       |     1312      |     OCI-NIEUWS

Hét grote event in het laatste kwartaal 
was natuurlijk Oracle Cloud World 
in Las Vegas van 7 t/m 20 oktober. 

Het belangrijkste in die dagen zijn uiteraard de 
‘announcements’, wel of niet beschikbaar in de 
cloud, en soms is het meer een opsomming van 
al dan niet creatieve product-benamingen:
•  Verbeteringen in Oracle Fusion Analytics: een 

pre-built library met meer dan 2000 best-prac-
tice KPI’s, dasboards en reports.

•  Fusion Applications krijgt de beschikking 
over twee security-producten: Cloud Guard 
Fusion Application Detector (monitoren van 
potentiele veiligheidsrisico’s) en Web Applica-
tion Firewall for Fusion (beveiliging layer-7 
netwerk, inkomend verkeer).

ONTWIKKELINGEN IN 
EN ROND ORACLE 
CLOUD INFRASTRUCTURE

HÉT GROTE EVENT 
IN HET LAATSTE 
KWARTAAL WAS 
NATUURLIJK ORACLE 
CLOUD WORLD IN 
LAS VEGAS

Wederom een – subjectieve - selectie van een aantal 
opvallende en minder opvallende ontwikkelingen in 
het laatste kwartaal van 2022, die direct en soms ook 
indirect met de cloud te maken hebben. Met name 
dank aan blogs.oracle.com/cloud-infrastructure, 
met een filter op marketing-uitingen.

veau. Nu nog een optie bij een aantal AMD-
VM’s, binnenkort bij meer VM’s: Confidential 
Computing

•  Wel een intrigerende, mooie functie: DR voor 
de gehele stack: infrastructuur, applicatie en 
database: General Availability of OCI Full 
Stack Disaster Recovery. Dit betekent zoveel 
dat alles binnen één regio uitgeweken kan wor-
den naar een andere regio.

En dit is onderdeel van de Oracle Maximum 
Availability Architecture (MAA):

•  Twee serverless opties voor Containers en 
Kubernetes gaan het licht zien: OCI Contai-
ner Instances (inmiddels beschikbaar) en de 
nieuwe ‘Virtual Nodes’–functionaliteit voor 
Oracle Container Engine voor Kubernetes 
(OKE).
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De ‘Time-Series AI’–software is nu beschik-
baar in OCI en kan anomalieën ontdekken in 
gebeurtenissen door de tijd heen en hierop alerts 
afgeven, zodat op tijd kan worden ingegrepen.

Een nieuwe release van Java Management 
Service is uit. O.a. het gebruik van Java Flight 
Recorder en het beheren van de Java versies 
(download, install, verwijderen).

Een nieuwe release van Golden Gate. Opval-
lend: PostgreSQL als nieuw deployment type, 
met bijbehorende connectie-types. 

Voor developers waard om verder in te duiken: 
Document Understanding. Dit is een AI-ser-
vice die aangeroepen kan worden om via API’s 
allerlei zaken uit een document te halen. Dit 
kan zijn via OCR bijvoorbeeld of het halen van 
tabellen uit een document. 

Al aangekondigd, nu beschikbaar: OCI Contai-
ner Instances. Een serverless service, waarbij de 
klant zelf de instance niet hoeft te managen. Het 
opstarten, deployen en runnen van containers 
gebeurt in seconden.  n

•  MySQL timmerde al aan de weg met de ‘He-
atwave’ – in-memory optie, en daar is nu ook 
de MySQL Heatwave Lakehouse bij geko-
men. Volgens Oracle 17 x sneller dan Snow-
flake, en 6 x sneller dan Amazon Redshift.

•  En een heel interessante: Oracle Alloy. Hier-
mee kan een service provider, integrator of ISV 
óók een Cloud Provider worden. De hardware 
draait in het datacenter van de service provider 
en kan hiermee wellicht voldoen aan over-
heidseisen met betrekking tot databeveiliging, 
privacy e.d.

Naast al deze aankondigingen ge beurde nog 
wel het een en ander. Hierna een aantal nieuwe 
zaken.
Eerder al groots aangekondigd: ODSA – Oracle 
Database Service for Azure. Deze is nu uitge-
breid met MySQL Heatwave.
Wat wel eens erg handig kan zijn: het maken van 
je eigen, custom Dashboard binnen OCI. Dit is 
nu vergemakkelijkt met allerlei Templates.

Falkonry is een Oracle-partner, gespecialiseerd 
in ècht hoog beveiligde (bijvoorbeeld defensie) 
en high-performance-omgevingen c.q. industrie-
en (bijvoorbeeld de petroleum- en gas industrie). 
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APEX WORLD 2023 

Op 30 en 31 maart organiseert de nlOUG het jaarlijkse 
congres APEX World. Thema van deze alweer dertiende 
editie is Let’s Integrate! APEX World 2023 vindt ook 

ditmaal plaats in het KNVB Sportcentrum in de bossen van 
Zeist. Het uitgebreide congres programma omvat als vanouds 
naast de keynotes van specialisten van het Oracle APEX-team 
uit Europa en de VS een breed scala van parallelsessies, 
verdeeld over drie tracks. Ook zijn er hands-on sessies gepland 
en is de tweede dag weer een Student Day, waar studenten 
naast de speciale student tracks ook de gelegenheid hebben 
sessies van het reguliere programma van APEX World bij te 
wonen.  
De Student Day is gratis toegankelijk voor studenten, docenten 
kunnen voor een gereduceerd tarief de sessies bijwonen.  
Het definitieve programma zal binnenkort op de nlOUG website 
worden gepubliceerd, waar ook extra informatie te vinden is en 
men zich kan aanmelden voor APEX World 2023. n

IN KNVB 
SPORT-
CENTRUM 
ZEIST
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eld je aan!

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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Een aantal jaren geleden begon ik met een groepje enthousiastelingen met het organiseren 
van meet-ups over Emerging Technologies voor de nlOUG. De timing was helaas verkeerd 
en mede door COVID hebben we geen vervolg kunnen geven aan deze meet-ups. Dit jaar 

wil ik weer meer aandacht gaan besteden aan E-Tech, en hoe we daar als gebruikers van Ora-
cle-technologie van kunnen profiteren. Deze column is daarvan het begin. 

CHATGPT: GEWELDIG OF GEVAARLIJK?

Onlangs meldden de media dat scholieren massaal gebruik maken van ChatGPT. Ze gebruiken 
het om teksten te analyseren, vragen te beantwoorden en om complete werkstukken te produ-
ceren. Docenten hebben moeite om daar doorheen te prikken. Het is namelijk onmogelijk om te 
contoleren of deze teksten gekopieerd zijn van het internet, omdat ChatGPT de teksten com-
pleet nieuw genereert. Ze zijn dus niet ergens anders terug te vinden. Het gebruik van ChatGPT 
op deze manier is natuurlijk superhandig, maar de vraag is of dit ook slim is? Is dit de manier 
waarop we dit moeten doen? Op zich ben ik voorstander van het gebruik van AI in onderwijs en 
dagelijks werk. Als je iets niet weet, dan vraag je het gewoon; Vroeger aan je leraar of collega, 
daarna aan Google en vanaf nu aan ChatGPT. Het enige verschil is dat het antwoord op je vraag 
kant en klaar verwerkbaar is in je eindopdracht. Tenminste, als je vraag goed gesteld is. 
Bij het schrijven en analyseren van teksten ligt dat iets anders. Dit zou een basisvaardigheid 
voor iedereen moeten zijn. Zodra je dit uit handen geeft aan AI, in dit geval ChatGPT, ben je er 
volledig aan overgeleverd. Het wordt steeds moeilijker om iets in je eigen woorden te vertellen 
en het wordt steeds lastiger om te begrijpen wat een schrijver met een tekst bedoelt. Sterker 
nog; je gaat er misschien wel blind van uit dat de interpretatie van ChatGPT de enige juiste is. 
En daar zit het gevaar. ChatGPT is ontwikkeld door OpenAI. Deze non-profit organisatie heeft 
als missie om misbruik van AI tegen te gaan. De oprichters, onder anderen Elon Musk, hebben 
fors geïnvesteerd, en ook Microsoft oprichter Bill Gates heeft aangegeven binnenkort een grote 
financiële impuls te willen geven. Zolang dit volledig belangeloos is, is er natuurlijk niks aan de 
hand. Het blijft echter de vraag hoe open is open als er enorme bedragen worden geïnvesteerd. 
En wat gebeurt er als OpenAI niet meer objectief is? 

Er zullen altijd grijze gebieden blijven in de toepassing van AI, net als in heel veel andere toe-
passingen. Er zijn legio voorbeelden. Briljante wetenschappers ontwikkelen nieuwe inzichten, 
nieuwe technologieën en nieuwe toepassingen daarvan. De V1 & V2 werden door Werner von 
Braun ontwikkeld om Londen te bombarderen, maar dezelfde technologie werd gebruikt om 
de eerste mens op de maan te zetten. Het Manhattan project (Einstein, Oppenheimer en Bohr) 
leidde tot de atoombom, maar ook tot de ontwikkeling van kernreactoren voor de opwekking 
van energie. En tenslotte Alan Thuring, de man die de Enigma Code ontrafelde en tevens de 
grondlegger was van AI, en daarmee indirect ook van toepassingen zoals ChatGPT. 

Hoe ver moet je gaan in de fundamentele wetenschap, en hoe ver moet je gaan in de 
toepassing daarvan? De vraag die ik mezelf altijd blijf stellen is: Kan ik me nog recht in de 
spiegel aankijken? Zou ik ChatGPT gebruiken om code te genereren? Waarschijnlijk wel. Heeft 
dit nut als ik niet weet hoe ik zelf deze code moet schrijven? Waarschijnlijk niet. Want hoe weet 
ik dan of het klopt en voldoet aan best practices? Ik gebruik ChatGPT om te ondersteunen, en 
niet om mijn werk over te nemen. Dit is volgens mij de beste manier om optimaal gebruik te 
maken van deze vorm van AI.
De vraag die jij jezelf nu natuurlijk nog even moet stellen is of ik deze column heb laten 
genereren door ChatGPT. Ik kan je geruststellen; Aan deze tekst heeft ChatGPT helemaal niks 
bijgedragen. 

Luc Bors

Er zullen altijd 
grijze gebieden 
blijven in de 
toepassing van 
AI, net als in 
heel veel andere 
toepassingen. 

EMERGING 
TECHNOLOGIES (E-TECH)
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O   We sinds onze laatste ALV nu een vrouwelijke voorzitter hebben.

O  Dit onze eerste vrouwelijke voorzitter is.

O   Alex Nuijten is toegetreden tot ons bestuur als aspirant bestuurslid.

O  Luc Bors nu in het bestuur zit als CTO.

O  Dit staat voor Chief Technical Officer.

O  Job Oprel is afgetreden als secretaris.

O   We (nogmaals) Job Oprel willen bedanken voor zijn trouwe 

dienstjaren in het bestuur.

O   We onlangs met meerdere oud-bestuursleden hebben gedineerd om 

ook hen nog te bedanken voor hun verleende diensten.

O   De DBA Cloud Day 2022 als ‘like it/love it’ werd ervaren door de 

bezoekers, zo bleek uit de evaluatie.

O   De keynote van Robert Pastijn helaas niet gepubliceerd mocht 

worden op de nlOUG-site wegens compliancy-rules van Oracle.

O   Maar we jullie toch in deze nlOUG Visie ruimschoots kunnen 

informeren over 23c en de support timeline van 19c

O   nlOUG op zoek is naar sprekers voor meet-ups.

O   nlOUG op zoek is naar sponsors voor APEX World.

O   APEX World wordt gehouden op 30 en 31 maart bij de KNVB Campus 

in Zeist.

O   De APEX World selection of papers deze maand bekend wordt.

O   De inschrijving voor APEX World eind januari van start gaat.

O   We hopen jullie te zien op één van onze events in 2023!

WIST JE 
DAT...
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