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San Francisco is de city of love. Iedereen is er vriendelijk en geeft je het gevoel 
dat je elkaar al jaren kent. San Francisco is ook de city of fog. In de ochtend is de 
baai bedekt met een koele zeemist die de stad in nevelen hult en je dwingt om 
voorzichtig te rijden. 

Tijdens Oracle OpenWorld 2012 zijn deze twee aspecten bij elkaar gekomen. 
Een conferentie van gelijkgestemden, de Oracle-afficionados uit de hele wereld. 
 Tegelijk was de omvang van Oracle OpenWorld en de dynamiek van San Francisco 
zo overweldigend dat het beeld onduidelijk is geworden. 

Omdat de meesten onder ons niet naar Oracle OpenWorld 2012 konden gaan 
brengt AMIS deze whitepaper uit. Een handzaam document waarin we al onze 
kennis en ervaring rondom Oracle OpenWorld 2012 hebben gebundeld. Stof tot 
nadenken en inzicht om in te grasduinen.

We wensen je veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet, 

Paul Uijtewaal 
Algemeen directeur, AMIS 

San Francisco
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De hoofdthema’s van Oracle OpenWorld 2012 zijn Mobile, 

Social en vooral Cloud. 

Oracle heeft zichzelf ten doel gesteld al haar applicatie  en 

technologie-componenten via het internet vanuit de cloud 

aan te bieden - en wordt daarmee zowel SaaS (business  

applicaties), PaaS (platform: database en applicatie server)  

als IaaS (infrastructuur: storage en compute power)  

leverancier. Oracle biedt de cloud-diensten in twee  

varianten, naast de private cloud die organisaties zelf 

kunnen  inrichten: in de data centers van Oracle en binnen 

eigen data centers van klanten. Die laatste optie houdt 

in dat Oracle zorgt voor de hardware, de software en het  

beheer tegen vergelijkbare voorwaarden als de Public 

Cloud (geen investering, betaling volgens maandelijks 

abonnement) maar dan wel binnen de firewall van de 

klant. Dit is een uniek aanbod - en met name interessant  

voor organisaties die uit oogpunt van veiligheid of  

wetgeving geen data buiten de eigen grenzen mag plaatsen. 

Onderscheidend aan de Oracle Cloud is verder de toepassing 

van exact de zelfde software - zowel voor het SaaS-aanbod  

als voor het PaaS-platform - in de cloud die ook voor  

gebruik binnen ondernemingen beschikbaar is. Dat betekent  

dat applicaties betrekkelijk eenvoudig van lokaal naar 

de cloud en weer terug kunnen worden verplaatst - een 

 krachtige optie.

De Oracle Cloud komt overigens mondjesmaat beschikbaar 

en bevindt zich grotendeels nog in een experimentele fase. 

De missie is wel glashelder.

Het beschikbaar stellen van relevante functionaliteit via 

mobiele devices - work anytime, anyplace - is een tweede 

belangijk thema voor Oracle. De nieuw gelanceerde ADF 

Mobile technologie wordt gebruikt om voor de enterprise 

applicaties mobiele extensies te ontwikkelen die toegang  

geven tot ondermeer Siebel, PeopleSoft, eBusiness Suite en 

Fusion Applications via iPhone, iPad en Android toestellen.  

Ook voor producten als WebCenter, BI EE, BPM en de 

 beheer-consoles van ondermeer Enterprise Manager worden 

mobiele applicaties beschikbaar gesteld. Verde r krijgen  de 

meeste producten RESTful APIs waarmee  klanten vanuit 

zelfgebouwde mobiele applicaties interactie kunnen 

 aangaan. ADF Mobile biedt klanten de optie om op basis 

van bestaande kennis, vaardigheden en componenten apps 

te ontwikkelen voor iOS en Android die native device functies 

kunnen gebruiken en ook off-line gebruikt kunnen worden.

Het belang van social media voor de beleving van internet-

gebruikers is Oracle niet ontgaan. Met het thema Social  

stelt Oracle zich ten doel om bedrijven optimaal te  laten 

meeliften op de kracht van Social Media. Dat houdt  

enerzijds in het beschikbaar stellen van social networ-

king faciliteiten vergelijkbaar met Facebook en Twitter, 

maar dan gericht op de enterprise en geïntegreerd met 

bedrijfsapplicaties via het Oracle Social Network - een 

cloud-dienst. Anderzijds gaat het om het volgen, analyseren, 

stimuleren en beïnvloeden van wat er zich op de publieke  

sociale media afspeelt. Zodat trends kunnen worden  

geanalyseerd - maar bijvoorbeeld ook effectief op klachten  

kan worden gereageerd. In dat kader wordt het Big Data 

thema dat tijdens OOW 2011 voor het eerst werd neer-

gezet door Oracle aangevuld met het concept van Fast 

Data: uit een continue stroom van deels ongestruc tureerde 

berichtjes patronen en uitschieters filteren waarop direct 

(binnen   seconden tot maximaal minuten) actie moet wor-

den  ondernomen.

Grote productlanceringen waren er niet tijdens Oracle 

OpenWorld 2012. Wel (voor)aankondigingen van onder-

meer Oracle Database 12c (begin 2013) met als kernthema 

de Pluggable Database die beheer van grote aantallen data-

bases sterk vereenvoudigt en Fusion Middleware 11g R1 

PS6 (begin 2013) en 12c (tweede helft 2013). Op hardware 

gebied lanceerde Oracle de nieuwe generaties Exadata 

 machine: X3-8 en X3-2 en Exalogic: X3-2 , waarin vooral de 

benutting van nog meer geheugen opvalt. De prestaties van 

deze generatie zijn dubbel die van de X2 - tegen gelijke 

kosten. Ook introduceert Oracle de 1/8 rack configuratie - 

een soort instapmodel voor $200k (Exadata, listprice voor 

de hardware).

Samenvatting
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Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oracle OpenWorld 

 conferentie heeft AMIS een beschouwing gemaakt van 

de strategie van Oracle. We nemen de visie, plannen, 

 aankondigingen en concrete feiten onder de loep die voor-

afgaande aan en tijdens Oracle OpenWorld 2012 bekend 

waren  en werden.  Op basis daarvan hebben onze technisch 

 specialisten dit document samengesteld. Niet alleen vatten  

we het verhaal van Oracle samen - teruggebracht tot de 

meest relevante aspecten - maar ook geven we onze eigen  

duiding en waardering van dat verhaal. Overigens, dit 

verhaal  valt onder dezelfde disclaimer en voorbehouden 

die Oracle bij iedere presentatie tijdens Oracle OpenWorld 

laat zien: het is onze interpretatie van aankondigingen,  

demonstraties en toelichtingen, naar eer en geweten  

uiteraard, maar potentieel onderhevig aan wijzigingen.

Het document bevat secties op grote hoofdlijnen, abstract 

en strategisch van aard, en ook paragrafen met technische 

details en zeer concrete voorbeelden - geïnspireerd door 

de interesses en specialismen van de auteurs. Het biedt 

verschillende doelgroepen stof tot nadenken - en het is  

op maat van niet één specifieke doelgroep geschreven.  

Onze beschouwing van Oracle heeft de volgende opbouw:

•  Overzicht van de strategie en de belangrijkste 

 aankondigingen in vogelvlucht

• Hardware, Virtualisatie, Operating Systems 

•  Database, Database Development en de Database Cloud

• Data Integratie, Fast Data en Big Data

•  Web & Mobile Development inclusief de Java Cloud  

en de Developer Cloud

•  Portalen, Enterprise Content en Social inclusief de 

 Social Cloud en Oracle Social Network

• Oracle Applications Unlimited en Fusion Applications

• SOA, Governance en Business Process Management

• Java 

•  Conclusies en volgende stappen

Parallel aan dit document heeft het AMIS team ook een 

aantal sets met presentatie-slides samengesteld waarin  

een vergelijkbaar, maar compacter en vooral visueler 

 verslag kan worden teruggevonden van de conferentie. 

Deze slides ondersteunen dit document op veel punten.  

Ze zijn terug te vinden op http://bit.ly/R9Bfwf.

Daarnaast hebben we verschillende aspecten van de 

Oracle  strategie en het Oracle portfolio nadere  aandacht 

gekregen in artikelen op de AMIS Technology Blog:  

http://technology.amis.nl.
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Alle producten - zowel bedrijfsaplicaties als platform 

 technologie - via internet aanbieden aan klanten overal ter 

wereld. Dat in het kort is de missie die Oracle heeft vastgesteld  

en deze vormt het kader waarbinnen de voornaamste 

 aankondigingen van Oracle OpenWorld 2012 passen: die 

rond de Oracle Cloud.

Cloud Services op alle niveaus - zowel SaaS, PaaS als IaaS 

- maken deel uit van de Oracle Cloud. Daarnaaast introdu-

ceert Oracle een nieuwe categorie Cloud Service: Social 

(Services) waarbinnen het zowel Social Media voor gebruik 

in de enterprise omgeving aanbiedt, als de middelen (via de 

cloud) om datgene wat via de publieke Social Media  gebeurt 

te volgen, analyseren en te manipuleren en  eventueel er op 

te reageren. 

Het Cloud aanbod wordt uitzonderlijk doordat het mogelijk 

is de Oracle Cloud services ‘on premise’ af te nemen - binnen 

de muren van het eigen data center maar met alle voor-

waarden die ook gelden voor de Public Cloud (inclusief 

hardware, software en beheers-diensten van Oracle, geen 

investering en een maandelijkse abonnementsvergoeding). 

Ook het feit dat de Oracle Cloud op dezelfde software draait 

als door klanten in hun eigen omgeving wordt  gebruikt is 

uitzonderlijk. De ontwikkeling en het beheer van applicaties 

verandert op geen enkele manier door deployment in de 

cloud en het verplaatsen van lokaal naar cloud en terug is 

daarmee betrekkelijk eenvoudig.

Oracle maakt voor de infrastructuur van de cloud gebruik 

van Exadata en Exalogic machines die in data centra rond 

de wereld (komen te) staan, zie de figuur:

 

Een verrassing in de aankondiging van de Oracle Cloud 

 services was de categorie IaaS - waar Oracle de concurrentie 

aangaat met bijvoorbeeld Amazon EC2. Het is moeilijk 

voorstelbaar dat Oracle op dat terrein - waar de inzet van 

Oracle software en de bijbehorende licenties niet speelt - 

op prijs kan concurreren. Wellicht dat de IaaS aanbieding 

alleen bedoeld is om het plaatje ‘compleet’ te krijgen.

Oracle komt op IaaS gebied met ondermeer Storage, 

 Compute, Cache, Queues en Messaging services. Concreet 

beschikbaar is nog niet één van deze diensten - behalve dan 

indirect binnen SaaS en PaaS diensten.De platform diensten  

in de Oracle Cloud zijn wellicht de meest interessante 

 categorie - in elk geval voor organisaties die zelf software 

ontwikkelen en/of deployen. Op PaaS gebied biedt Oracle 

de Database en Java Services (allebei in oktober 2012 daad-

werkelijk live gegaan, op beperkte schaal) en de nieuwe 

 Developer Service, Mobile Service, Collaboration Service 

en Analytic Service.

In Oracle Magazine (september 2012) werd nog een 

achtste  platform service aangekondigd: de Web Scripting  

Service die de snelle ontwikkeling en uitrol van web 

 applicaties op basis van PHP, Ruby on Rails en Python 

zou ondersteunen. Tijdens de conferentie werd echter 

met geen woord over de service gerept - een service die 

Oracle   alleen ter completering van het aanbod en om 

klanten  vast te houden zou kunnen aanbieden, niet met de  

verwachting met die service de gespecialiseerde aanbieders 

van dat type service te gaan beconcurreren.

In datzelfde artikel staat nog een service die verder nergens  

is besproken: Sites Services. Deze ondersteunt naar verluidt  

de ontwikkeling en het beheer van aantrekkelijke,  

aansprekende websites en bevat intuïtieve drag & drop 

ontwerp-hulpmiddelen en self-service publicatie faciliteiten. 

Beetje zoals Google Sites wellicht.

Overzicht van de strategie en de  belangrijkste aankondigingen in  vogelvlucht
De eerste drie servies worden in dit paper in meer detail  

besproken. De Mobile, Collaboration en Analytics  Services 

lijken nog slechts in (vaag) concept te bestaan - er zijn 

nog geen concrete details over bekend. De Mobile Services  

zouden  de ontwikkeling van mobiele toepassingen moeten  

ondersteunen en wellicht faciliteiten bieden voor JSON 

 manipulatie, locatie-gebaseerde functies, media-verwerking  

en push-notificatie. De Collaboration Service lijkt wat op 

Google Apps - Office toepassingen uit de cloud - waarschijnlijk  

goed integreerbaar in maatwerk-applicaties en  wellicht 

koppelbaar aan het Oracle Social Network. De Analytics  

Service stelt organizaties in staat om snel  analytische 

dashboards en rapportages te bouwen. Deze zouden 

 bijvoorbeeld Big Data achtige verwerking kunnen doen  

van Social Media verkeer.

Op het gebied van Software as a Service is Oracle het verst 

in het definiëren, uitrollen en daadwerkelijk verkopen van 

haar aanbod. Deels komt dit omdat in de loop van 2012 

een aantal bestaande SaaS-spelers is overgenomen (Taleo, 

RightNow, Vitrue, SelectMinds en Collective Intellect) die 

bestaande klanten en omzet binnenbrachten. Deels ook 

omdat inmiddels enkele honderden klanten live zijn of op 

het punt staan om te gaan met modules uit Oracle’s eigen 

Fusion Applications - via de cloud.

Het SaaS aanbod van Oracle per oktober 2012:

De stack
Om de Cloud services op efficiënte wijze te kunnen 

 implementeren is Oracle eens te meer bezig met het 

 optimaliseren van de stack - van hardware tot applicatie - 

en de onderlinge afstemming van onderdelen van de stack. 

De nieuwe generatie engineerd systems werd tijdens de 

conferentie gelanceerd - Exadata en Exalogic - met meer 

geheugen, snellere verwerking en in het geval van Exalogic  

ondersteuning voor virtualisatie met Oracle VM en Virtual  

Assembly Builder. Dat laatste is een must om fysieke 

 resources te kunnen delen tussen cloud tenants zonder 

 logische vermenging te krijgen (een doodzonde in de ogen 

van Larry Ellison).

Ook de nieuwe generatie database - 12c - is ontworpen om 

efficiënt resources te delen, zonder databases te delen. De 

pluggable database is de logsiche, geïsoleerde omgeving 

van een cloud tenant die met andere pluggable databases 

een container database deelt evenals resources en centraal 

beheer.

In WebLogic en de Database zijn voorzieningen opgenomen  

om applicatie upgrades zonder downtime mogelijk te maken. 

Daar wordt ook aan gewerkt voor de platform-software zelf 

- zie ondermeer de sectie over KSplice in dit artikel.

De positionering van Fusion Middleware is weer een klein 

tikje bijgesteld tot: “Business Innovation Platform - for the 

enterprise & the cloud”. De bijbehorende figuur staat hier 

weergegeven:

Het onderscheid tussen Service Integratie (SOA Suite en OSB) 

en Data Integratie (GoldenGate en Oracle Data Integrator) is 

expliciet gemaakt en de rol van Content Management (Web-

Center Content) is centraler geplaatst. De Cloud Application 

Foundation is uiteraard gebaseerd op WebLogic en omvat 

naar believen ook Oracle VM en Virtual Assembly Builder.
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Oracle is niet concreet over de exacte data waarop nieuwe 

 releases van software vrijgegeven zullen worden. De ontwik-

keling van software blijft, ook voor Oracle, een lastig te plannen  

en beheersen proces. Daarnaast zijn er juridische redenen 

die ook met de beursnotering verband houden die de Oracle 

 medewerkers dwingen extra onduidelijk te zijn.

Op basis van wat de feiten en geruchten, vergezichten en 

concrete aankondigingen is onderstaand het plan zoals het 

er voor de aankomende releases zo’n beetje voorstaat (met 

alle mogelijke voorbehouden en slagen om de arm). 

De 12c release van de database koerst ogenschijnlijk aan 

op begin 2013. Voor Fusion Middleware lijkt de tweede 

helft van 2013 zo’n beetje het doel te zijn. Belangrijk bij 

Fusion Middleware: Fusion Applications maakt gebruik 

van 11g Release 1 en zal dat ook nog geruime tijd blijven 

doen. Functionaliteit die aanvankelijk bestemd was voor 

12c wordt ‘gebackport’ naar de 11gR1 codelijn en komt als 

PS6, PS7 en wellicht ook later nog PS8 beschikbaar. Patch 

Set 6 lijkt ook aan het begin van 2013 te komen - met zeer 

aanzienlijke uitbreidingen voor ondermeer BPM, ADF en 

WebCenter Content. 

WebLogic zal na de 10.3.6 (PS5) release van voorjaar 2012 

geen nieuwe versie uitbrengen op de 11gR1 lijn. De 10.3.6 

versie, de terminal release voor 11gR1, zal tot 2017 worden 

ondersteund. Organisaties die langere termijn op 11gR1 (of 

10.3.x aan de binnenkant) willen blijven , kunnen het best 

zo snel mogelijk naar 10.3.6 migreren.

De 12c release van WebLogic - met de implementatie van 

JEE 6 - kwam rond de jaarwisseling 2011/2012 uit. Tegen 

het eind van 2013 of iets daarna hoopt Oracle met JEE 7 

 ondersteuning te komen, in wat mogelijk 12cR2 gaat worden.

Tegen het eind van de zomer van 2013 wordt de definitieve  

vrijgave van Java SE 8 verwacht met in april daaraan 

 voorafgaand JEE 7.

Release-plannen

Voor de integratie tussen verschillende cloud-omgevingen 

en tussen lokale applicaties en de cloud is de beschikbaar-

heid van services van groot belang. Ook voor het uitvoeren 

van beheer-activiteiten op het cloud platform zijn dit soort 

services van belang. En als de APIs worden ontwikkeld  

voor de cloud-omgeving zijn ze ook beschikbaar in de 

 lokale  (on-premise) omgeving aangezien die op dezelfde 

 software is gebaseerd. Oracle is druk bezig aan veel van 

haar  producten APIs toe te voegen op basis van RESTful 

services die in de meeste gevallen communiceren op basis 

van JSON. RESTful services zijn eenvoudiger dan SOAP Web 

Services, ook gebaseerd op HTTP maar zonder de overhead 

van het SOAP protocol. 

JSON (JavaScript Object Notation) is een compacte manier 

om data uit te drukken op een uitwisselbare manier. JSON 

heeft een vergelijkbare rol als XML, maar is aanzienlijk  

compacter  dan XML en is bovendien ondersteund in 

browsers (JavaScript) en op veel mobiele devices. Voor 

uitwisseling  van informatie tussen de enterprise backend 

van bedrijven  en de eigen cloud toepassingen dan wel de 

eigen mobiele toepassingen is JSON in de meeste gevallen  het 

te prefereren  formaat. Ondersteuning voor JSON wordt door 

Oracle   toegevoegd aan Oracle Service Bus, SOA Suite en 

ADF  Business Components (Fusion Middleware release 12c) 

en aan de JEE7 specificatie. In al deze gevallen gaat het om 

 zowel het consumeren als publiceren van data en  berichten 

in JSON-formaat.

HTML 5
De ontwikkeling van moderne user interfaces binnen 

browsers  en op mobiele devices zal vrijwel volledig 

gebaseerd  zijn op HTML 5. Deze nieuwste generatie HTML 

en browser functionaliteit omvat onder andere media 

 (video en audio), grafische interactie (canvas) en geo-locatie.  

 Zowel de inzet van Java Applets in browsers als het gebruik 

van Flash en Silverlight voor rijke browser toepassingen 

wordt waarschijnlijk overbodig en ongewenst; doordat HTML 

5 standaard binnen browsers wordt ondersteund is de 

 performance over het algemeen aanzienlijk beter en  zeker 

veiliger dan het gebruik van plug-ins.

HTML 5 is niet een eenduidige standaard die in een document 

is vastgelegd. HTML 5 is een verzameling van componenten, 

browser features en technologieën die geleidelijk aan in 

alle moderne browsers wordt geïntroduceerd. Kennis van 

deze nieuwe mogelijkheden van browsers - via HTML, 

 JavaScript en CSS - is voor ontwikkelaars van web applicaties 

waardevol zo niet onmisbaar. En daarbij maakt het niet uit 

of er sprake is van APEX, ADF, PHP, .NET of Java gebaseerde 

Web applicaties.

Tip: Tijdens JavaOne 2012 lanceerde Oracle de Easel 

 component, een extensie in NetBeans (en op termijn 

 waarschijnlijk ook in JDeveloper) voor de ontwikkeling 

van HTML 5, JavaScript en CSS met ondermeer browser 

 synchronisatie met Google Chrome, JavaScript debugging 

en smart CSS editing.

Web Sockets
Vaak in één adem genoemd met HTML 5 is de term Web 

Sockets. Web Sockets is sinds zomer 2011 wel een vast-

gestelde standaard en inmiddels ook ondersteund in alle 

browsers. Web Sockets bieden een alternatief communicatie  

protocol, in plaats van bijvoorbeeld HTTP. Met Web Sockets  

kan op een lichtere manier (zonder de ballast van grote 

HTTP headers bijvoorbeeld) worden gecommuniceerd,  

tussen browser en server of tussen servers of clouds 

 onderling. In tegenstelling tot het eenzijdige HTTP 

 (request gebaseerd) is Web Sockets tweezijdig: beide 

partijen in een Web Socket interactie kunnen berichten 

sturen, op ieder moment. Daarmee biedt Web Socket de 

basis voor push (notificatie) van server naar client - en  

ook van server naar mobiel device. Web Sockets wordt 

 ondersteund in de nieuwste JEE7 specificatie en op 

 afzienbare termijn in servers als Tomcat, JBoss en WebLogic.  

De meest recente GlassFish builds ondersteunen ook nu 

WebSockets al.

Fundament onder zowel de cloud als mobiel: 
REST, JSON, HTML 5 en Web Sockets
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Integratie op elk vlak: Hardware,  
Virtualisatie en Operating Systems
Oracle is al een tijd bezig met het integreren van alle soft-

ware en hardware aspecten over zijn hele “Red Stack” dat 

het over de jaren heeft gemaakt of aangeschaft. Denk hierbij 

aan  applicatie servers, storage mechanismen, bijbehorende 

hardware, operationele systemen zoals Linux en Sun, applicatie 

software zoals Oracle’s Fusion product, back-up mechanismen,  

Java, portal producten, Social media, etc., etc., etc. Er is 

niet veel meer dat Oracle niet in huis heeft als het gaat over 

 Enterprise IT software/hardware.

Oracle heeft dan ook een unieke positie op dit vlak in de 

markt: één bedrijf dat op alle niveaus, van client tot storage 

en weer terug, software en hardware op elkaar kan afstemmen 

en optimaliseren. Zeker in de laatste drie, vier jaar na de 

overname van Sun, laat Oracle hier dan ook geen onduide-

lijkheid over ontstaan. 

Nieuwe Exadata X3 machines
Tijdens Oracle OpenWorld liet Oracle met veel trots zijn 

volgende Exadata telg in de familie zien. De nieuwe Exadata 

X3 komt er in twee varianten de X3-8 en de X3-2 - met de 

nieuwste database release 11.2.3.2. Ook al is er nog niet zo 

heel veel technische info over deze machines beschikbaar, 

uit de “specs” is wel op te maken dat de X3-8 meer data 

warehouse geschikt is en de X3-2, ondanks iets lichter in zijn 

mogelijkheden, meer allround functionaliteiten heeft.

De grootste stap volgens Oracle met deze nieuwe generatie  

Exadata machine, naast de nieuwe E5-2630L (6 core, 

2.0GHz) CPUs, de enorme uitbreiding van het geheugen. 

Het geheugen - 26 Terabytes aan DRAM en PCI Flash geheugen  

(F40 flashcards)- kan met een compressie algoritme tot 

260 Terabytes aan data (bij inzet van een volledig rack) 

in geheugen  gehouden kan worden. Hierbij claimt Oracle 

1,5 miljoen SQL random read I/O operaties per seconde 

voor OLTP omgevingen en/of 100 GB/sec SQL data gescand 

van schijf ten behoeve van rapportages of warehouse 

doeleinden.  

De hardware op zich maakt de machines niet zo bijzonder. 

Het vernuft van deze machines zit hem in de toegepaste 

slimme methodieken ten behoeve van database bewerkingen 

zoals de storage cell mechanismen voor het effectief zoeken 

van data, de in-memory indexeringsmethodieken en het 

nieuwe in-memory data-compressie mechanisme. 

De Nederlander in ons vraagt dan al snel naar de prijs.  

Een Exadata X3 machine zal hetzelfde gaan kosten als de 

huidige  Exadata X2 - bij vrijwel dubbele prestaties. Daarbij  

komt dat Oracle een 1/8 rack, instap-model, Exadata X3 

 machine op de markt gaat brengen voor een “kleine” 

200.000 USD (hardware-kosten, de softwarelicenties  

 worden apart afgerekend). De Exadata X3 lijn wordt 

verder  aangevuld met een X3-2 Storage Expansion Rack 

die een  extra 288 TB (voor compressie) aan gemirrorde 

opslagruimte  in een rack omgeving aanbiedt die gebruikt 

kan worden in  combinatie met een X3-8, X3-2 of Oracle’s 

SPARC Supercluster machines.

Naast deze Exadata machines is ook de nieuwe Exalogic  

X3-2 aangekondigd, de tweede generatie Exalogic tegen  

dezelfde prijs als de eerste Exalogic. In deze nieuwe 

 machine wordt ook meer geheugen gebruikt (van 2.9 

TB in zijn voorganger naar 7.7 TB nu) en wordt voor het 

eerst virtualisatie toegepast, op basis van Oracle VM en 

bij voorkeur aangestuurd door Virual Assembly Builder.  

De koppeling met Exadata is op basis van Infiniband -  

en dus zeer efficiënt. 

 

Nieuwe in Exalogic is de mogelijkheid om te werken met 

Trusted Partitions - een flexibel schaalbaar licentiemodel 

waarbij licenties worden betaald naar gelang er hardware 

gebruikt wordt.

Ook Exalogic kan nu vanaf 1/8 rack (64 cores,  

1 TB geheugen en 60 TB storage) worden aangeschaft.

Ook de nieuwe Sun Solaris versie 11.1, het net nieuwe Oracle  

Linux 6.2 (R2) en de in nabije toekomst op te leveren  Oracle  

Linux 6.3 (R3) versie laten veel nieuwe  innovaties zien die 

de genoemde cross platform integratie  ondersteunen.  Zo 

heeft Sun Solaris versie 11.1 in de 300+ nieuwe features,  

onder andere ondersteuning op CPU niveau  voor multi- 

processing en multi-threading voor de Oracle  Database, 

maar ook op storage niveau nu exclusieve  IP-zone 

 ondersteuning ten  behoeve van RDSv3 dat  “Database As A 

 Service” architecturen  vergemakkelijkt qua opzet.

Op Oracle Linux vlak blijft Oracle doorwerken aan DTrace, 

een methodiek om gemakkelijk tot op het kleinste OS 

 onderdeel, live, processen te diagnosticeren. Vooralsnog 

geld dit alleen voor server processen en wordt de “user 

stack” (eigen en standaard applicaties die op het platform 

draaien) nog niet ondersteund. 

Als enige Linux aanbieder, levert Oracle nu ook in de 6.2 

versie als standaard onderdeel, Ksplice mee. Ksplice 

maakt het mogelijk om een Linux omgeving, live of hot, te 

patchen  zonder dat het operationele systeem gestopt moet 

worden.  Daarnaast is Oracle bezig met het ontwikkelen 

van Linux  Containers. Door dit concept wordt het mogelijk  

om  bijvoorbeeld resources, zoals delen van de CPU, het 

geheugen,  te groeperen en dit exclusief toe te delen aan 

een database of een andere applicatie.

Oracle’s Besturingssystemen
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Ten aanzien van virtualisatie werd er gemeld tijdens Oracle  

OpenWorld, dat de nieuwe Oracle VM 3.2.1 beta (EA) 

 beschikbaar is om uit te proberen. Deze versie gaat onder 

 andere nu MySQL als database supporten voor de Oracle VM 

Manager omgeving en Oracle VM templates worden zich van 

elkaar bewust waarbij wijzigingen in omgevingen uitgewisseld 

worden met andere omgevingen en bijvoorbeeld ook naar de 

Oracle VM Manager metadata omgeving.

De virtualisatie van opslag en netwerken in de context van 

de Oracle VM architectuur wordt nu nog beter als gevolg 

van de overname door Oracle van het bedrijf Xsigo. De Xsigo 

hardware en software, te zijner tijd geïntegreerd in de Oracle 

 Enterprise Manager 12c omgeving en/of Oracle  VM Manager, 

maakt het mogelijk om volledig flexibel hardware delen en/

of netwerk te virtualiseren en naar  behoefte aan VM omge-

vingen toe te delen. Door de  strategische overname van Xsigo 

heeft Oracle nu ook dit deel van zijn “Red Stack” functioneel 

dekkend.

Database, Cloud en Development
De kern van de Oracle stack is en blijft de database.  

De onderste componenten van de stack worden slimmer 

zodat ze beter de database van dienst kunnen zijn (zoals de 

Storage Cells van de Exadata machine) en de database leert 

beter van de stack gebruik te maken (bijvoorbeeld hot, warm 

en cold data in DRAM, Flash en Disk). De database wordt 

 uitgebreid om de applicaties beter van dienst te zijn - zoals  

Edition Based Redefinition dat online applicatie upgrade 

 mogelijk maakt en Flashback dat historische trendanalyses 

en rapportages  kinderlijk eenvoudig maakt.

Grote ontwikkelingen rond de database zijn de aangekondigde 

12c release en de Oracle Cloud Database Service. Daarnaast 

 vallen de ondersteuning voor RESTful services en voor mobiele 

applicaties in APEX op.

Database Cloud Service
Naast de overige cloud aankondigingen stond ook de 

 Database Cloud volop in de belangstelling. Hoewel de Oracle  

Cloud vorig jaar tijdens Oracle OpenWorld al werd aange-

kondigd (cloud.oracle.com was zelfs al in de lucht), is het nu 

dan ook werkelijkheid. De Oracle Database, de huidige versie 

is een Oracle 11gR2 Enterprise Edition die gebruikt wordt, 

wordt volledig door Oracle beheerd met datacenters op 

 diverse plaatsen over de gehele wereld - zoals het in oktober  

2012 geopende center in Amsterdam met enkele tientallen 

Exa-machines. Via Oracle HTTP server en WebLogic server 

waarin de APEX Listener is gedeployed kom je uiteindelijk  

bij de Oracle database terecht. De Oracle databases draaien  

op Exadata machines (hoewel dat voor afnemers van de 

 database service eigenlijk helemaal niet relevant is).

Ieder abonnement, per maand af te nemen, krijgt een  eigen 

database schema. Het maken van een connectie met de 

 database gebeurt niet meer via SQLNet en TNS Names, maar 

via REST Webservices. Oracle SQL Developer, de gratis IDE 

van Oracle, geeft volledige ondersteuning om een  connectie 

te kunnen maken met de database in de cloud.

Ook is het eenvoudig om vanuit Oracle SQL Developer data-

base objecten te deployen naar de cloud database. Hiervoor  

is de Cart geïntroduceerd. Deze functionaliteit is enkele  

 versies geleden al bedacht om eenvoudig objecten te kunnen 

deployen naar een andere database. Door aan te geven welke  

objecten er moeten worden gedeployed en in het winkel-

wagentje te zetten, kun je met één druk op de knop de objecten 

Virtualisatie
deployen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de database in 

de cloud, maar naar iedere database.

De Oracle Cloud Database Service wordt aangeboden in 

drie smaken: S5 ($175/maand), S20 ($900/maand) en S50 

($2000/maand) waarbij de S staat voor storage en het getal  

de hoeveelheid data in GB is. Naast de omvang van de 

 dataset in de cloud database is de hoeveelheid verplaatste 

(opgevraagde en gemanipuleerde) data van belang. Voor 

deze drie smaken gaat het om maximaal 30, 120 en 300 GB 

aan data transfer.

Oracle 12c
Eind van het jaar, of wellicht begin van volgend jaar, wordt 

de volgende versie van de database verwacht . Oracle 12c, 

waarbij de “c” voor cloud staat – niet echt verrassend. 

Maar wat is er nu zo cloud aan de database? Volgens Mark 

Hurd, co-president van Oracle, is Oracle 12c de eerste  

database die “natively support cloud computing”. Dat zit 

hem dan vooral in het begrip multi-tenancy. Een cloud-

omgeving is pas goed schaalbaar en daarmee efficiënt te 

maken als de gebruikers - de tenants- resources delen.  

Als iedere organisatie die cloud-diensten afneemt een  

volledig eigen hardware en software-omgeving zou krijgen, 

dan kan de cloud-leverancier niet op efficiënte en dus 

prijs-concurrerende wijze te werk gaan. Tegelijkertijd 

kan het delen van resources leiden tot tenants die teveel 

op elkaars lip zitten. Oracle verwijt SalesForce bijvoor-

beeld dat het meerdere klanten gebruik laten maken van  

dezelfde database (nota bene op basis van Oracle VPD).

De pluggable database in de 12c release zou het antwoord 

moeten zijn: iedere afnemer heeft zijn eigen (pluggable) 

en dus van andere tenants gescheiden database maar de 

 pluggable databases delen wel een flink aantal resources 

van de container database - zoals CPU, SGA, UNDO en het 

beheer van de database software en de standaard dictionary.

Pluggable Databases
Door gebruik te maken van pluggable databases is het 

 mogelijk om databases in- en uit een container database 

te pluggen. Tot nu toe stond de metadata van Oracle zelf in 

tabellen zoals OBJ$, TAB$ en SOURCE$. Wanneer je schema’s  

gaat toevoegen in de database met objecten dan komt de 

metadata van de gebruikers tabellen ook in OBJ$, TAB$ en 

SOURCE$ te staan. Dit is met het concept van de pluggable 

databases beduidend anders.

Met de release van Oracle 12c zijn verschillende databases 

te onderscheiden, te weten:

• Container database (of Root database), kortweg: CDB

• Pluggable database, ook wel PDB

De metadata van Oracle zelf staat nog steeds in OBJ$, 

TAB$ en SOURCE$ maar enkel in de Container database. 

De  metadata van de gebruikers database objecten staan 

hier niet meer bij. Deze metadata, van de objecten van de 

 gebruikers, staan in OBJ$, TAB$ en SOURCE$ in de pluggable 

database. Door deze scheiding van de metadata is het dus 

eenvoudig om een PDB uit de CDB te halen (unpluggen) en 

te verplaatsen naar een andere CDB (plug in). 

Iedere CDB komt met een template database die gebruikt 

kan worden om een nieuwe PDB te maken. Omdat het niet 

meer nodig is om de catalog scripts te gebruiken om een 

nieuwe database te maken, maar slechts de template PDB 

te klonen, wordt het aanmaken van een nieuwe PDB vele 

malen sneller. Volgens Oracle zijn de pluggable databases 

vijf keer meer scalable, en gebruiken ze zes maal minder 

resources wanneer deze vergeleken worden met “normale” 

aparte databases.
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XML DB functionaliteit
Enkele bijzonderheden ten aanzien van XML DB 12c werden 

tijdens Oracle OpenWorld al wel meegedeeld - op basis wel 

natuurlijk van de gebruikelijke disclaimer. Oracle XMLDB 

gaat uitgebreid worden met de XQuery Full Tekst optie en 

de XQuery Update Facility. XMLDB stijgt in status en wordt 

een verplicht te installeren database onderdeel  in onder-

meer de context van de Pluggable Database  functionaliteit.

De in 2011 door de W3C organisatie geformaliseerde 

XQuery uitbreidingen, breiden de XQuery taal uit met de 

 mogelijkheid om via XQuery update, delete, merge, trans-

formeer en insert operaties op XML. De XQuery Full Tekst 

maakt het  mogelijk om op basis van XQuery semantische XML 

uitvragingen  te doen op ongestructureerde data op basis 

van een hier speciaal voor gecreëerde XML Text index. 

Flashback en Valid Time Modeling
In Oracle Database 9i, ruim 10 jaar geleden, werd voor het 

eerst Flashback geïntroduceerd als mechanisme om ‘in 

het verleden te kijken’. Flashback stelt ons in staat om de 

data op te vragen zoals die op een specifiek moment in de 

database bestond. Een mechanisme dat als in de vroegste 

versies van de Oracle database bestond om read consis-

tency te garanderen - simpel gesteld: de ene sessie heeft 

ongecommitte wijzigingen die in query-resultaten worden 

meegenomen terwijl andere sessies die wijzigingen niet 

zien. Op basis van de UNDO data kan de database de situatie 

van voor de huidige stand van de data reconstrueren. Met 

Flashback kregen database ontwikkelaars en beheerders 

vat op dat mechanisme om naar zelf gekozen tijdstippen te 

kunnen kijken. 

Tussen 9i R1 en 11g R2 is het flashback mechanisme 

 uitgebreid - met ondermeer Flashback Versions Query, 

Flashback Table en zelf Flashback Transaction. Bovendien 

werd in 11g onder de naam Total Recall een Database 

 Option toegevoegd die - tegen substantiële bijbetaling - 

Flashback Data Archives introduceren. Hiermee kan per 

tabel worden geconfigureerd of en zo ja voor hoe lang de 

historie moet worden bewaard. Hiermee werd Flashback 

eindelijk een mechanisme waarop applicatie ontwikkelaars 

daadwerkelijk konden gaan bouwen.

Tot zover de terugblik. Nu de nabije toekomst - onder 

 voorbehoud opnieuw.

In 12c is Oracle voornemens om Flashback Data Archives 

- nu dus onderdeel van de extra optie Total Recall - en 

alle daarmee verbonden functionaliteit open te stellen in 

 iedere versie van de database: XE, SE en EE. Daarmee komt 

 Flashback dus echt in handen van alle database developers!

De functionaliteit van Flashback wordt ook op een belang-

rijke manier uitgebreid: de user context op het tijdstip van 

transacties kan worden geregistreerd. Dat betekent dat 

niet alleen de data van voor en na de transactie kan worden 

gereconstrueerd, maar dat ook zaken als de client identifier  

(wie doet de transactie) en de application info alsmede 

 andere onderdelen van de context worden  vastgelegd. En 

dat betekent het definitieve einde van de [de noodzaak 

voor de] Journaling Table.

De historie van Flashback Data Archives kan in 12c worden 

geëxporteerd en geïmporteerd en het is ook mogelijk om 

vanuit een zelf opgebouwd archief (bijvoorbeeld samen-

gesteld via custom journaling triggers) het Flashback Data 

Archive op te bouwen of te manipuleren.

In Oracle Database 12c wordt voor het eerst Valid Time (ook 

wel Temporal) Modeling ondersteund, zoals beschreven in de 

SQL 2011 standaard. Dit concept houdt rekening met het 

feit dat veel gegevens in een relationele database slechts 

een beperkte periode van geldigheid hebben - meestal 

 aangegeven door een vanaf en tot kolom of een begin- 

en einddatum. Denk aan bijvoorbeeld lidmaatschappen, 

 allocatie, geldigheid, aanbieding. In 12c kan aan een tabel 

een PERIOD worden toegekend: een uit twee TIMESTAMP 

kolommen bestaande definitie van geldigheid van de 

 records in de betreffende tabel.

Naast de bestaande Flashback queries op basis van de 

transactie-tijd kunnen nu ook Flashback queries op basis 

van geldigheid worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: geef alle 

medewerkers die eind 2011 in dienst waren - from EMP as 

of PERIOD FOR EMPLOYMENT TO_TIMESTAMP(‘31-DEC-2011 

11.59.59 PM’) - of de prijzen die vorige week om deze tijd 

 golden - from PRODUCT_PRICE as of PERIOD FOR PRICE_ 

PERIOD TIMESTAMP (systimestamp - INTERVAL ‘7’ day) .

Kennis over ‘valid time’ zit niet alleen in Flashback queries, 

maar ook in ondermeer aggregaties, joins, DML, Information  

Lifecycle Management (ILM, een ander nieuw concept in 

Database 12c) en constraints. Bijvoorbeeld: meerdere 

rijen  kunnen dezelfde waarde hebben voor de primary key 

 kolom, mits hun valid-time periodes maar niet overlappen. 

Valid time opent een heleboel mogelijkheden - en 

 introduceert potentieel ook flink wat hoofdbrekens.

Enkele nieuwe SQL en PL/SQL mogelijkheden
Met een nieuwe database release worden de mogelijk-

heden van SQL en PL/SQL verder uitgebreid.

SQL en PL/SQL komen in deze release nog dichter bij 

 elkaar te liggen dan voorheen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

de  mogelijkheid om functions en procedures op te nemen 

in de WITH clause (eigenlijk is de naam hiervan Subquery 

Factoring) van een SQL statement. Zodoende is het dus niet 

langer noodzakelijk om vanuit SQL een zogenaamde user-

defined PL/SQL function aan te roepen. De performance 

van het gebruik van een function in de Subquery Factoring 

clause is vergelijkbaar met die van puur SQL.

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat SQL en PL/SQL 

steeds dichter bij elkaar komen te liggen is het gebruik van 

 collecties die gedeclareerd zijn in PL/SQL. Voorheen was het 

noodzakelijk om Nested Tables en VARRAYs te definiëren  

als objecten in de database voordat je deze kon gebruiken 

met de TABLE() operator. Vanaf versie 12c is het niet langer 

noodzakelijk om “losse” Nested Tables en Varrays te defini-

eren om te kunnen gebruiken in pipelined table functions. 

In PL/SQL gedefinieerde collecties kunnen nu rechtstreeks 

in de TABLE() operator gebruikt worden.

Ook een welkome wijziging is de vergroting van het 

 VARCHAR2 datatype. Sinds lange tijd was de maximale 

grootte van een VARCHAR2 in PL/SQL al 32767, en in SQL 

slechts 4000. Dit is nu gelijk getrokken in Oracle 12c, ook 

in SQL is de VARCHAR2 32767 lang. Het wordt dan dus 

 mogelijk om een kolom te definiëren als VARCHAR2(32767).

Andere databases hebben het al geruime tijd, en nu einde-

lijk ook komt het in Oracle 12c: de identity column. Deze 

functionaliteit is vooral toegevoegd om de migratie van die 

andere databases naar Oracle te vergemakkelijken. Natuurlijk 

kun je deze functionaliteit ook gebruiken als je niet van 

een andere database af komt. Iets wat een beetje in het 

verlengde van deze functionaliteit ligt is de mogelijkheid 

om als default waarde bij een kolom de nextval van een 

sequence op te geven.

Een andere functionaliteit die van andere databases 

is  afgekeken, is de Top-N query. Simpelweg in het SQL 

 statement aangeven dat de eerste vijf rijen getoond dient 

te worden en het zal geschieden. Ook de volgende vijf rijen 

kun je op vergelijkbare manier te zien krijgen.

Was het in het verleden niet mogelijk om statistics op 

 Global Temporary Tables te verzamelen, vanaf Oracle 12c 

is dit wel mogelijk wat uiteraard kan leiden tot betere 

 execution plans.

Dynamic Sampling heeft ook een nieuw niveau erbij gekregen, 

het gaat nu tot niveau elf. Als Dynamic Sampling op elf staat 

worden statistieken automatisch bepaald en gepersisteerd. 

Bij het uitvoeren van Parallel Query wordt het niveau van 

Dynamic Sampling automatisch naar 11 gezet.
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APEX
Tijdens Oracle OpenWorld was er veel aandacht voor APEX. 

Bijvoorbeeld in het kader van de database cloud: deze 

komt standaard met een APEX omgeving waarmee je zelf 

 applicaties kunt ontwikkelen, maar ook gebruik kan maken 

van kant en klare applicaties. Deze kant en klare applicaties  

zijn door Oracle zelf ontwikkeld en worden door Oracle  

Support  ondersteund. Ten tijde van Oracle OpenWorld 

werd de  releasedatum van versie 4.2 angstvallig geheim 

gehouden.  Binnen twee weken na Oracle OpenWorld is 

APEX 4.2  echter vrijgegeven voor download. 

In deze versie is veel aandacht besteed aan het integreren  

van jQuery Mobile. Het is nu mogelijk om binnen een 

 applicatie desktop en mobiele user interfaces te gebruiken. 

Zo is er ook een mobiele kalender beschikbaar. Nieuwe themes 

zijn toegevoegd die gebruik maken van HTML5 en CSS3. Er 

is zelfs een theme dat gebruik maakt van Responsive  Design 

principes. Het theme houd dan rekening met de grootte van 

het scherm waarop de applicatie getoond word. Wanneer  

de applicatie op een desktop getoond wordt, dan kunnen  

verschillende regions naast elkaar staan. Als dezelfde 

 applicatie via een tablet getoond wordt, dan is het wellicht  

noodzakelijk om de regions  onder elkaar te tonen. Dit 

 theme houdt hier rekening mee.

Grafieken werden altijd getoond met behulp van Flash, 

maar nu kunnen ook HTML5 grafieken worden gegenereerd. 

Indien er geen Flash wordt gedetecteerd in de browser - 

zoals op het iOS platform - , dan zal er een HTML5 grafiek 

worden getoond. Ook HTML5 items types behoren nu tot 

de standaard uitrusting van APEX 4.2. HTML5 items zorgen 

ervoor dat het invullen van gegevens  met mobiele apparaten  

vereenvoudigd wordt. Als er bijvoorbeeld een numeriek  

item is, dan zal het numerieke toetsenbord van het mobiele 

apparaat getoond worden. Wordt in het item een email 

adres verwacht dan zal het bijbehorende toetsenbord 

 worden getoond met een apestaartje erin.

Ook zitten er in APEX 4.2 wizards om Restful web services  

te definiëren en zo de database te kunnen ontsluiten.  

Om hier snel mee aan de gang te kunnen gaan zijn er een 

aantal voorbeelden beschikbaar na installatie van APEX. 

Forms en Reports
Het aantal sessie tijdens Oracle OpenWorld waar Oracle  Forms 

centraal stond was: 3. Deze sessies en het Forms community  

event gingen grotendeels over het moderniseren van Forms 

applicaties - zowel door recente Forms features te benutten als 

door Forms te combineren met andere techno logieën.  Tijdens 

één van deze sessies werd het volgende getwitterd:  “Great quote  

from Forms modernization session: Forms isn’t dead, it just 

smells funny #oow” - om aan te geven dat voor moderne  voor-

zieningen zoals data visualisatie, social networking,   mobiele 

toepassingen en B2C inzet Forms niet meer in  aanmerking 

komt.

Een 12c release van Forms is overigens aangekondigd en de 

 ondersteuning van Oracle voor Forms - als onderdeel van 

 Fusion Middleware en gebruikmakend van WebLogic als run 

time omgeving - is voor de komende jaren zeker gesteld. Wel 

frappant dat de betreffende product manager  vanuit Oracle 

op dit moment nog geen enkel nieuw feature voor 12c kan 

 noemen. Forms is af - in de ogen van Oracle.

Over Oracle Reports waren geen sessies of nieuws te bespeuren . 

Oracle begint Reports af te raden en naar de uitgang te 

 begeleiden. BI Publisher - lang geleden al als opvolger van 

Reports voor ‘Enterprise Reporting’ geïn troduceerd, blijft 

 ondertussen evolueren en uitbreiden. Organisaties die voor 

rapportages nog vastzitten aan  Reports zouden er goed aan 

doen alternatieve oplossingen  te overwegen, waarbij vanuit de 

Oracle catalogus BI  Publisher een uitstekende kandidaat is. 

Data Integratie, Fast Data en Big Data, 
No SQL
Waar vorig jaar tijdens Oracle OpenWorld “Big Data” werd 

 genoemd, werd nu ook de term “Fast Data” gebezigd. Hiermee 

wordt bedoeld dat de gegevens die je verzameld hebt middels 

Big Data faciliteiten real-time moeten worden  geanalyseerd. 

 Bijvoorbeeld het verzamelen van Twitter-feeds over je organisatie  

en producten is een typisch voorbeeld van Big Data. Als je in 

staat wilt zijn snel te reageren op klachten over storingen die 

zich zojuist hebben voorgedaan, dan heb je met Fast Data te 

maken: data uit het Big Data domein waarop snel (binnen 

 seconden tot hooguit minuten) moet worden  gereageerd.

Oracle lanceerde een nieuw product - OEP ofwel de Oracle  

Event Processor - dat eigenlijk geen nieuw product is, maar 

wel nieuw op zichzelf op de prijslijst staat. OEP is ook 

 onderdeel van de SOA Suite 11g licentie onder de naam CEP 

(Complex Event Processor). OEP (en CEP) verwerken tot 

duizenden  events per seconde. De verwerking bestaat uit 

het continue aggregeren, filteren en zoeken van patronen  

in de events. De resultaten van deze real-time verwerking 

zijn zelf ook events - met lagere frequentie en meestal 

 complexere payload dan de originele events.

GoldenGate en Oracle Data Integrator
Een ander product dat in de wereld van Fast Data en  real-time   

een rol speelt is Oracle GoldenGate. Dit product - in 2009 

door Oracle binnengehaald - biedt de mogelijkheid om van 

vanuit verschillende data bronnen (niet  alleen databases,  

er zijn honderden verschillende bronnen  beschikbaar) real 

time wijzigingen in data te verzamelen - bijvoorbeeld uit 

log files. Deze wijzigingen kunnen aan één of meerdere 

bronnen worden doorgegeven, eventueel  met een vorm 

van eenvoudige transformatie. GoldenGate kan ook met een 

groot aantal verschillende data bronnen  werken. Door de zeer 

snelle verwerking - enkele seconden of sneller  - kunnen met 

GoldenGate verschillende data bronnen   gesynchroniseerd 

worden. GoldenGate garandeert aflevering  van data, met 

in achtname van data integriteit en transactiegrenzen. 

 Eventueel kan GoldenGate ook met bronnen ‘op afstand’ 

werken.

In 2012 verscheen een belangrijke nieuwe release van het 

product: GoldenGate 11gR2, met ondermeer de volgende 

verbeteringen:

•  Real-time data capture is geoptimaliseerd door  betere 

benutting in GoldenGate van Oracle Database  specifieke 

mechanismen

•  Conflictdetectie en het oplossen hiervan (in geval van 

twee-richtings-replicatie of een autonoom wijzigend 

doelsysteem)

• Het monitoren en alerting mechanisme

•  Het aantal mogelijke bronnen is uitgebreid (ondermeer 

nieuw MySQL 5.5 en Postgres)

GoldenGate wordt vaak ingezet bij database migraties die 

geen downtime mogen veroorzaken: de nieuwe database 

wordt parallel aan de huidige opgebouwd en met Golden-

Gate wordt de nieuwe omgeving vervolgens (live) gesyn-

chroniseerd met de huidige, tot het moment van cut-over.

In het Data Integratie productaanbod wordt GoldenGate 

vergezeld door ODI (Oracle Data Integrator). ODI wordt met 

name gepositioneerd op Big Data of in elk geval daar waar 

data moet worden getransporteerd, vaak in bulk, maar 

niet noodzakelijkerwijs met de urgentie van near-realtime. 

ODI heeft inmiddels Oracle Warehouse Builder vrijwel 

verdrongen  als ETL-product en tool om Data Marts en Data 

Warehouses van data te voorzien. Op dezelfde manier heeft 

GoldenGate het stokje overgenomen van Oracle Streams.

NoSQL
NoSQL is een populair container-begrip, dat aangeeft dat 

niet in alle gevallen waar met data wordt gewerkt, ook 

altijd  met een relationele database en ACID transacties 

hoeft te worden gewerkt. Het kan uitermate kostbaar zijn 

- uit oogpunt van performance en schaalbaarheid - om 

 iedere keer dat bepaalde gegevens door de applicatie aan 

een  gebruiker worden getoond deze uit een database te 

query-en en zo kan het ook onacceptabel vertragend zijn 

als ieder brokje data dat de applicatie ontvangt direct en 

synchroon middels een transactie wordt gepersisteerd in 

een relationele database. 

Om de te tonen data wel voorhanden te hebben in de 

 applicatie en om ontvangen gegevens veilig te bewaren kan 

gebruik worden gemaakt van NoSQL databases en/of Data 

Grid oplossingen, ook wel aangeduid met de term Data 

Caches. Oracle Coherence is een voorbeeld van een zeer 

krachtig data grid.
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Twee van de toverwoorden in de moderne IT wereld zijn: 

schaalbaarheid en beschikbaarheid.

Schaalbaarheid (scalability) beschrijft hoe gemakkelijk  

de capaciteit van een applicatie of dienst kan worden  vergroot 

en tot hoever er überhaupt kan worden vergroot. Denk 

hierbij  aan een toename in het aantal gebruikers, het aantal  

transacties  per seconde of de hoeveelheid data die moet 

worden  opgeslagen  of verwerkt.

Beschikbaarheid (availability) gaat over de garanties die 

kunnen  worden gegeven over de tijd per periode dat een 

applicatie  of dienst beschikbaar is voor het gebruik waarvoor  

deze is bedoeld.  Vaak wordt er bijvoorbeeld gesproken over 

“een  beschikbaarheid van 5 negens”, dat betekent dat een 

 applicatie 99,999% (5 negens) van de tijd toegankelijk is (d.w.z. 

hooguit 5 minuten per jaar offline).

Echt interessant wordt het als je deze twee termen combineert  

en dus een hoge schaalbaarheid eist bij een applicatie die nooit 

offline mag zijn. Er zijn veel situaties te verzinnen  waarin dat 

niet overdreven is. Denk aan een site als  Facebook. Als deze 

ooit een paar minuten offline is loopt het bedrijf meteen 

enkele  miljoenen omzet mis. Maar ondertussen neemt het 

aantal  gebruikers wel elke seconde toe. Hetzelfde geldt voor 

een  on-line betting-site, of eBay of beurs-applicaties  of de 

monitoring  van patiënten op de intensive care.

Een van de innovatievere producten op de markt dat bij  uitstek 

geschikt is om dit soort problemen aan te pakken is Oracle 

 Coherence. Coherence is een extreem krachtig en compleet 

 In-Memory Data Grid (zie Kader 1) met een aantal  unieke 

 

features. Het is uiteraard volledig lineair schaalbaar zowel voor 

dataopslag als voor parallelle bewerkingen en queries. Hierbij 

wordt alle data en werklast automatisch verdeeld (met een 

instelbare redundantie) en herverdeeld bij het uitvallen of 

toevoegen van een server. Coherence  probeert standaard de 

kopieën van data zoveel mogelijk op verschillende machines  

of zelfs verschillende geografische locaties te zetten om de 

 betrouwbaarheid te maximaliseren.

Standaard integreert Coherence naadloos met de  belangrijkste 

Java EE webservers. Hierbij is het mogelijk  om de gebruikers-

sessies (de inhoud van het HttpSession   object) in de grid op te 

nemen, in plaats van in het geheugen  van de cluster node waar 

de sessie toevallig is gestart. Mocht er een webserver node van 

het cluster wegvallen  dan kan een andere server de sessies  

probleemloos  en transparant  overnemen. Als je dan ook nog  

 gebruik maakt van de  mogelijkheid van Coherence om het 

 product zelf en eventuele applicaties die het gebruiken te kunnen 

 upgraden zonder offline te gaan, dan levert dat een ongekende  

beschikbaarheid op.

Coherence is niet nieuw, in 2001 kwam de eerste versie  

uit en het vaart sinds 2007 al onder de vlag van Oracle,  maar 

het wordt wel met de dag relevanter. De allergrootste aankon-

digingen van Oracle dit jaar hadden allemaal te maken  met 

“the cloud” en als er twee woorden zijn die veel in één adem 

 genoemd worden met the cloud, dan zijn het wel scalability  

en availability. Het verbaast dus niemand dat Coherence  een 

 sleutelpositie inneemt in Oracle’s Cloud  Application Foundation.  

Dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht  vallen en we zien 

dan ook aan de lijst van nieuwe  features dat er de afgelopen 

tijd weer met hernieuwde  energie aan Coherence is gesleuteld.

In-Memory Data Grid

Een In-Memory Data Grid (IMDG) is een software product dat applicatiedata verdeelt en beheert over  

meerdere servers en voldoet aan de volgende  eigenschappen:

• Alle servers kunnen tegelijk actief zijn

•  Alle gegevens worden opgeslagen in het RAM (werkgeheugen) van de servers

•  Servers kunnen toegevoegd of verwijderd  worden van een actief IMDG om de hoeveelheid beschikbare 

 geheugen te vergroten of verkleinen (dus zonder dat deze offline hoeft)

•  De verdeling van de applicatiedata is zodanig dat deze bestand is tegen uitval van een of  meerdere servers

Nieuwe features
De huidige versie van Coherence is 3.7.1. De volgende 

 versie zal zijn 12c (12.1.2). Hiermee gaat het gelijklopen 

met het versienummer van WebLogic. Uiteraard horen 

er bij zo’n dramatische verhoging van versienummer een 

 aantal mooie nieuwe features.

Database synchronisatie
Een van de standaard integratiemogelijkheden van 

 Coherence is met TopLink (een Java framework dat veel ge-

bruikt wordt om data uit een database te ontsluiten als Java 

Objects). Bij deze integratie treedt Coherence op als een 

gedistribueerde cache waarmee de database kan worden  

ontzien. Verschillende applicatieservers (en eventueel 

zelfs verschillende applicaties) maken gebruik van dezelfde 

cache  waardoor grote schaalbaarheid en performancewinst 

gehaald kan worden zonder extreme eisen te moeten stellen  

aan de database. Queries op de data vinden in eerste 

 instantie plaats in de cache. Alleen als data niet beschikbaar 

is in de cache wordt deze uit de database geladen. Data-

wijzigingen worden zowel in de cache als in de database 

doorgevoerd zodat beiden up-to-date zijn. Deze vorm van 

caching heet read-/write-through (of write-behind) cache. 

Dit werkt echter alleen vlekkeloos als er geen andere applica-

ties zijn die de data direct in de database aanpassen (buiten  

de TopLink/Coherence combinatie om). Als de cache niet 

meer op de hoogte is van de laatste wijzigingen in de 

 database spreken we van een “stale cache”.

Dit probleem wordt opgelost met een van de belangrijkste  

nieuwe feature in 12c: database synchronisatie door 

 integratie met Oracle GoldenGate. De betreffende Golden-

Gate adapter gebruikt de metadata van TopLink om precies 

te kunnen  bepalen welke data er in de cache kan zitten 

(en in welke vorm) en monitort dan real-time de logs van 

de database om alle wijzigingen in database direct door 

te sturen naar het TopLink Grid / Coherence cache in de 

 applicatieserver. Dit wordt schematisch weergeven in  de 

onderstaande  figuur. Hiervoor hoeft geen enkele regel code 

geschreven te  worden. Het is dit moment nog niet bekend 

of en  hoeveel licentiekosten er voor GoldenGate betaald zal 

moeten worden  in dit geval, maar ik verwacht niet dat het 

gratis is.

Managed Coherence Servers
In versie 10.3.4 van WebLogic is het al mogelijk om 

 Coherence Clusters en Servers te definiëren en te  starten 

vanuit de WebLogic Console. In 12c is er sprake van daad-

werkelijke Managed Coherence Servers. Alle beheer van 

Coherence Servers, Clusters en deployments kan dan  

centraal via de WebLogic Console, WLST, Enterprise  

Manager of Configuration Wizards gedaan worden. Nieuw 

hierbij is de support voor de zogenaamde GAR (Grid 

 Archive) files. Dit type archive, dat net als WARs en JARs 

opgenomen kan worden in een EAR, bevat alle Coherence 

configuratie en applicatie code. Met Managed Coherence 

Servers is Coherence duidelijk nog meer een integraal  

onderdeel geworden van WebLogic en Fusion Middleware.

Database Synchronisatie

WebLogic Console 12c

Coherence
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Asynchronous Backups
Zoals eerder genoemd wordt alle data in Coherence 

 redundant opgenomen (het aantal kopieën van de data is 

configureerbaar). Op het moment dat een applicatie een 

datawijziging doorgeeft aan het grid zorgt Coherence  ervoor 

dat eerst het aantal ingestelde backups succesvol zijn aan-

gemaakt of gewijzigd voordat de applicatie verder  kan 

(synchrone backups). Dit is uiteraard de veiligste optie,  

maar het betekent wel dat er, bij een ingestelde enkele 

backup van de data, al maar liefst 4 netwerk bewegingen 

zijn per datawijziging. Het netwerkprotocol van Coherence  

is sterk geoptimaliseerd, dus elke netwerkbeweging is 

bijzonder snel, maar het feit blijft dat netwerkverkeer  

een belangrijk onderdeel uitmaakt van de latency van  

een request. Daar is dus eventueel wat winst te halen.

Er zijn gevallen te bedenken waar performance belangrijker  

is dan de consistentie van de gegevens. Denk hierbij 

 bijvoorbeeld aan het verwerken van grote hoeveelheden 

sensor data (of twitter berichten voor een social analyse).  

In deze situaties maakt het wegvallen van enkele gegevens  

niets uit, maar is het belangrijk dat de verwerking zo  

snel mogelijk plaats kan vinden. In zo’n geval is het de 

overweging  waard om te kijken naar asynchrone backups. 

Dit is een nieuwe feature in 12c. Alle data wordt dan nog 

steeds gebackupt, maar dit gebeurt asynchroon, dus de 

applicatie  kan al door nog voordat de backups zijn gemaakt 

(zie onderkant de onderstaande figuur. Het risico hierbij 

is dat er kortstondig twee (of misschien zelfs meerdere) 

versies  van de gegevens in omloop zijn. Als de node met de 

nieuwe gegevens uitvalt en als de nieuwe gegevens de backup  

nog niet hebben bereikt, dan blijven de oude gegevens  

actueel.  Wat er verder nog voor risico’s aan kleven zal moeten 

 blijken zodra er meer documentatie over beschikbaar is.

JCache
Tijdens JavaOne is aangekondigd dat de Java Caching API 

(JSR 107 of ook wel JCache genoemd) definitief deel uit gaat 

maken van JEE 7 (deze staat gepland voor april 2013). Het 

is vrijwel zeker dat Coherence een van de implemen taties 

zal zijn van deze API aangezien het Coherence team een 

belangrijke input levert aan de standaard. Om  volledig JEE 7 

compliant te zijn moet een webserver deze API  aanbieden. 

Uiteindelijk zal WebLogic ook JEE 7 gaan ondersteunen. 

Betekent dat dat er straks standaard gebruik gemaakt kan 

worden van (een uitgeklede versie van) Coherence binnen 

WebLogic? Het zal vast niet, maar we kunnen hopen…

Web & Mobile Development inclusief 
de Java Cloud en de Developer Cloud
In de stack van Oracle is de ontwikkeling van applicaties 

een betrekkelijk klein onderdeel. De applicaties die door 

Oracle worden aangeboden - SaaS en on-premise - worden 

ook door Oracle ontwikkeld. De gereedschappen waarmee 

Oracle dat doet - en het platform waarop die applicaties 

worden uitgerold - worden ook aan partners en klanten ter 

beschikking gesteld. Ook zowel on premise als (deels) in de 

cloud. Zo liggen de verhoudingen nu eenmaal. Daar waar 

het belang ligt voor Oracle, daar ligt ook de nadruk in de 

verdere ontwikkeling van de technologie. 

ADF is het belangrijkste gereedschap voor Oracle om 

 applicaties te realiseren. ADF was dus ook een belangrijk 

onderwerp op de conferentie. Daarnaast werd voor de uitrol 

van applicaties nadrukkelijk de Java Cloud Service geïntro-

duceerd - als onderdeel van het PaaS aanbod in de Oracle 

Cloud. Een andere service in het PaaS-palet was een wat 

grotere verrassing: de Oracle Cloud Developer Service  - een 

cloud gebaseerde ondersteuning van het software engineering 

proces voor Java applicaties. Deze beide PaaS-aanbiedingen 

worden hieronder nader geïntroduceerd.

Synchronous vs Asynchronous backups

ADF
Hoewel ADF ongetwijfeld in de top 10 van besproken termen 

stond van deze conferentie, was er niet heel veel spectaculair  

nieuws tijdens de conferentie. ADF is overduidelijk het 

 strategische framework voor Oracle voor de ontwikkeling 

van enterprise applicaties. Niet alleen Fusion Applications 

zijn gebouwd met ADF maar vrijwel alle producten van 

Oracle  zijn er mee ontwikkeld - en dat aantal groeit nog 

steeds (met vrijwel iedere overname die Oracle doet). Zie 

ook het kader hieronder over de StorageTek Robots. De 

grote  aankondiging op het gebied van ADF die uitbleef was 

de lancering van ADF Mobile - deze volgde twee weken later 

op maandag 22 oktober. Wel is al tijdens de conferentie 

 duidelijk gemaakt dat Oracle voor mobiele extensies van 

haar applicaties - zowel Fusion Applications als  bijvoorbeeld 

Enterprise Manager en WebCenter - op twee sporen inzet: 

•  HTML 5 applicaties die een rijke en interactieve ervaring 

mogelijk maken op alle platformen, inclusief tablets en 

smart phones zoals iPhone en Android.

•  native applicaties die ook off-line kunnen werken en 

verdergaande interactie met device-specifieke features 

kunnen hebben

Voor dit laatste type applicatie wordt ADF Mobile gebruikt, 

ook voor mobiele apps ter ondersteuning van Siebel en 

PeopleSoft.

OOW 2012 was verder voor ADF vooral de bevestiging 

van de strategische positie voor Oracle en het groeiende 

aantal  partners en professionals dat wereldwijd diensten 

aanbiedt  rondom ADF. De aankondiging van ADF Essentials  

- zie  hieronder - zal denkelijk een verdere groei van het 

aantal  ADF ontwikkelaars gaan stimuleren - nu immers 

Java/JEE ontwikkelaars zonder licentie-drempel met het 

ADF framework  als alternatief voor de vele frameworks 

van open source projecten of andere leveranciers als JBoss, 

 PrimeFaces en IBM kunnen inzetten.

De ADF Community manifesteerde zich ook tijdens deze 

conferentie, met een eigen gebruikersdag, een social event 

en diverse lanceringen van initiatieven.

De ADF EMG Taskflow Tester
De eerste aankondiging betrof de ADF Taskflow tester.  

De ADF EMG Taskflow Tester is een web-based test tool 

voor ADF bounded taskflows. De tester is eenvoudig te 

 installeren als JDeveloper extensie, en makkelijk te gebruiken.  

Via de getting started in de handleiding ben je up and 

 running in 5 minuten! De Tester ondersteunt het testen van 

taskflows gebaseerd op full pages, en gebaseerd op page 

fragments. Input parameters kunnen worden  opgegeven, 

en samen met een set ‘run opties’ worden opgeslagen als 

een ‘taskflow testcase’.

De Taskflow Tester levert op meerdere vlakken 

 ondersteuning voor testen:

•  Een Taskflow kan volledig standalone worden getest 

waarbij afhankelijkheden met andere taskflows worden 

uitgesloten.

•  Verschillende combinaties van invoerparameters 

 kunnen worden getest zonder de taskflow opnieuw  

te deployen.

•  Het is niet langer nodig om voor iedere bounded 

 taskflow testpaginas te maken. Dit bespaart tijd en 

houdt de  applicaties ‘schoon’.

•  Taskflow calls kunnen worden gesimuleerd zodat return 

values en ‘navigation outcomes’ getest kunnen worden.

De Taskflow tester, inclusief de bijbehorende WIKI, User-

guide en andere informatie kan worden gevonden op java.

net : http://java.net/projects/adf-task-flow-tester/pages/

Home of als JDeveloper plugin via het ‘Check for Updates’ 

mechanisme worden gedownload.

ADF Architecture Square
De tweede aankondiging heeft betrekking op de ADF 

 Architecture Square. Dit is een onderdeel van Oracle OTN 

waarop best practices te vinden zijn voor de Architectuur 

van ADF Applicaties. 
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Momenteel is er nog niet heel veel te vinden op deze site, 

maar de content zal snel groeien en op termijn zal dit een 

zeer waardevolle bron zijn voor architecten en ontwikkelaars. 

De focus ligt op architectonische vraagstukken en ontwikkel- 

standaarden en richtlijnen voor ADF applicaties. Het doel 

is om ADF ontwikkelaars inzicht te geven in de beslissingen  

die nodig zijn om een succesvolle ADF applicatie te bouwen, 

om mogelijke architecturale blauwdrukken uit te kiezen 

voor een ADF applicatie, en om best practices in te zetten 

in het ontwikkel team. Deze Square is te vinden op OTN:  

http://www.oracle.com/technetwork/developer -tools/

adf/learnmore/adfarchitect-1639592.html

De ADF Architecture Square is ook te volgen op twitter:  

@adfarchsquare.

ADF Essentials
Net voor Open World heeft Oracle ADF Essentials gereleased, 

en ADF Essentials is uitgebreid ter sprake gekomen op 

Open World. ADF Essentials is een gratis subset van het 

ADF Framework die kan worden gebruikt in combinatie met 

JDeveloper 11.1.2.3. 

Met ADF Essentials kunnen volwaardige ADF Applicaties 

 gebouwd worden. Het enige onderdeel dat regelmatig 

 gemist zal worden is ADF Security. Hiervoor zijn echter 

 talloze andere oplossingen denkbaar zoals de standaard JAAS 

of Container Managed Security (J2EE Security) of andere 

 security frameworks zoals Spring Security.

Andere onderdelen die niet in ADF Essentials zijn opgenomen  

zijn: ADF Mobile, ADF Desktop Integration, ADF Web service  

data control, ADF remote taskflows, ADF Business  Compo-

nent’s  Service Interfaces, ADF Data Controls for BI,  Essbase 

en BAM, en integratie met Oracle Fusion Middle ware 

 features zoals MDS, OPSS, OWSM, Enterprise   Manager en 

MBeans, High Availability en Clustering.

Applicaties gemaakt met ADF Essentials kunnen gedeployed  

worden naar GlassFish 3.1 (gratis), maar ook op Websphere 7 

en Weblogic 11g. Deployments op andere containers - zoals 

Tomcat en JBoss - zijn formeel nog niet gecertificeerd, maar 

zijn nu al technisch mogelijk. 

ADF met robots
 Oracle heeft ooit duidelijk aan-

gegeven dat ADF hét strategische  

framework is binnen Oracle voor 

de ontwikkeling van nieuwe 

 applicaties. Sowieso wordt Fusion 

Applications volledig  met ADF 

ontwikkeld en we zagen ook al dat 

allerlei andere applicaties (zoals 

de Enterprise Manager) in ADF 

uitkwamen. Er is dan natuurlijk  

ook nooit echt een reden geweest om hieraan  te 

twijfelen, maar de grootste bevestiging kregen 

we  afgelopen OpenWorld op de demo grounds, 

 overigens uit een totaal onverwachte hoek.

Een van de gloednieuwe en innovatieve hardware 

producten van Oracle is de StorageTek SL150. Dit 

is een hypermoderne, modulaire, hot-swappable, 

automatic-cleaning, self-configuring, money-saving, 

gerobotiseerde tape jukebox met een maximum 

capaciteit van 450 TB, een doorvoersnelheid van 10 

TB/h en een continu stroomgebruik van maar 180 

Watt.  Allemaal erg indrukwekkend, maar pas écht 

indrukwekkend was het touchscreen. Het geheel is 

namelijk te bedienen via een heuse ADF applicatie. 

In het  apparaat is een kleine webserver geïntegreerd 

waarop een afgeslankte versie van ADF draait. Nice!

De certificering wordt in de nabije toekomst zeker niet 

 uitgesloten. NB: eerste experimenten met ADF Essentials 

op GlassFish suggereerden zeer goede performance (beter 

dan op WebLogic 11g).

Op Open World gingen geruchten rond dat een aantal 

van deze ‘ontbrekende’ features (met name ADF Security) 

in toekomstige versies van ADF Essentials alsnog worden 

 toegevoegd. Hieruit blijkt wat mij betreft dat Oracle op niet 

al te lange termijn de licentie voor ADF helemaal gaat vrijgeven.

Meer informatie over ADF Essentials is te vinden op OTN : 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/adf/

overview/adfessentials-1719844.html

ADF Mobile
De algehele verwachting was dat Oracle in de general session  

“The future of development for fusion: from desktop to mobile  

to cloud” zou aankondigen dat ADF Mobile zou worden gere-

leased. Dat bleek niet het geval - het zou nog tot 22 oktober 

duren voor de algemene release van ADF Mobile werd vrijge-

geven. Er werd uiteraard wel veel verteld over ADF Mobile en 

Oracle liet een mooie demo zien.

 

Ondanks het feit dat tijdens de conferentie zelf nog niet gere-

leased was, was er toch veel te zien over ADF Mobile. Heel veel 

mocht er niet verteld worden vanwege het feit dat ADF Mobile 

nog steeds beta was, maar toch werd er links en rechts wel een 

tipje van de sluier opgelicht. 

Met ADF Mobile kun je applicaties (lees apps) ontwikkelen 

voor Android en iOS. Niet dat dit nu zo schokkend is, maar 

de manier waarop je dat doet is wel bijzonder. Zonder enige 

kennis  van beide  platforms (of zelfs van de SDK’s - de Software 

 Development Kits) kun je apps bouwen met ADF Mobile.
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Dit doe je feitelijk op exact dezelfde manier als het bouwen  

van ‘normale’ ADF applicaties. Je werkt met taskflows, 

en de pages bouw je op met behulp van ADF (mobile) 

 componenten. De taskflows en de component bibliotheek 

zijn niet zo uitgebreid als voor ‘plain’ ADF, maar met de 

subset kun je zeker hele mooie apps bouwen. 

De magie komt aan het einde, tijdens het deployen.  

JDeveloper moet weten naar welk platform de app moet 

worden gedeployed, en op basis van de platform specifieke 

SDK wordt dan de app gemaakt. Dus pas tijdens deployment 

wordt de platformspecifieke saus over de ADF applicatie 

gegoten.

 

Ander ADF nieuws
Het ADF framework blijft voortdurend in ontwikkeling. 

Vanwege vragen van klanten en zeker vanwege de require-

ments van de Fusion Applications-ontwikkelteams binnen 

Oracle zelf. Nieuwe componenten of nieuwe properties 

van bestaande componenten, nieuwe voorzieningen voor 

bijvoorbeeld customization en ondersteuning van HTML 

5 en tablets zijn voorbeelden van die doorgaande evolutie.  

De aanstaande PS6 release (begin 2013?) zal ADF verder 

versterken - ondermeer met ondersteuning van multi-touch 

en gestures op tablets en met enkele nieuwe (rendering  

van) componenten die beter uitkomt in HTML 5 op  mobiele 

devices. 

ADF DVT: Future features en future componenten 

Voor de DVT Component library zijn een aantal nieuwe 

componenten aangekondigd.

•  De Diagrammer component. Deze component kan 

 worden gebruikt om ‘complex networks of nodes and 

links’ te tonen. Het diagram kan ook bewerkt worden 

waardoor deze component de gebruiker in staat stelt om 

op een visuele manier relaties in een netwerk  kunnen 

worden aangepast.

•  De Sun Burst component; Deze component kan gezien  

worden als een pie-chart met meerdere niveaus. Je 

kunt er als het ware op ‘doorklikken’ naar onderliggende  

 niveau’s. De centrale ring in de Sunburst bevat de 

 aggregatie, en de ringen daar buiten tonen de opsplitsing  

naar verschillende niveau’s. Na doorklikken wordt een 

nieuwe SunBurst getoond, waarbij de binnenste ring  

nu het niveau is waarop geklikt werd.

 

•  De TreeMap component. Dit component is min of meer 

een combi van een pie chart (verschillende segmenten) 

en een Sunburst (meerdere niveau’s).

•  De TimeLine component; Hiermee kun je gebeurtenis 

 visueel weergeven op een tijdbalk. De schaal van de 

tijdbalk is in te stellen in verschillende tijdseenheden 

zoals secondes, uren, jaren en eeuwen.

Meer info over deze ‘future’ DVT componenten - inclusief 

een demo-filmpje - is te vinden op de AMIS technology 

blog: http://technology.amis.nl/2012/10/08/oow-2012- 

data-visualizations-with-adf-dvt-continuous-evolution-

demonstrated/

Verder werd aangekondigd dat in toekomstige releases alle 

ADF DVT componenten kunnen worden gerendered als HTML5 

en dat ze gesture support gaan ondersteunen. Dit is nodig voor 

het gebruik op tablets. Je hebt daar immers geen muis, en de 

iPad ondersteunt zelfs geen Flash. Bijkomend voordeel:  bij 

 gebruik van meerdere DVT componenten in een pagina wordt 

bij gebruik  van Flash voor iedere component een instance  van 

de Flash engine geladen. Dat kost tijd en resources.  Onder HTML 

5 is de browser zelf de ‘engine’ onder de DVT  componenten. 

De rendering van de pagina is aanzienlijk   sneller daardoor.

REST Support in ADF Business Components
In een van de volgende releases (vermoedelijk 12c) komt er 

verbeterde support voor REST services. Met behulp van de 

URL Data Control kan in de huidige versie al worden gewerkt 

met REST services maar nog niet met het JSON data-formaat. 

In een toekomstige release wordt deze ondersteuning van 

het consumeren  en als Data Control publiceren van RESTful  

 services met JSON payloads sterk verbeterd. Als je weet dat alle 

Fusion Applications en overigens de meeste SaaS  applicaties 

en ook de Oracle Database Cloud een RESTful API  publiceren 

en begrijp je dat het kunnen consumeren van dit type service 

binnen ADF een nuttige optie is.

Ook interessant is het feit dat in deze toekomstige release 

ADF Business Components kunnen worden ontsloten als REST 

services met JSON ondersteuning (zoals nu al eenvoudig een 

SOAP/XML Web Service kan worden gepubliceerd op basis van 

ADF BC objecten). 

ADF mobile prefereert het gebruik van REST services, en 

de business case voor ADF Mobile is “het ontsluiten van 

enterprise  applicaties naar mobiele platforms”. Deze enter-

prise applicaties  zijn vaak gebaseerd op ADF BC, en die kunnen 

tot op heden niet eenvoudig worden ontsloten als REST/JSON 

services. De ondersteuning in ADF BC van RESTful services is 

daarom een krachtige boost voor (ADF) mobile.

ADF en Fusion
Tijdens Oracle OpenWorld heeft Oracle ook de nieuwe future 

Look and Feel van Fusion Applications laten zien. Deze “new 

Face of Fusion” is in eerste instantie bedoeld voor self service 

modules die niet dagelijks door een  gebruiker gebruikt gaan 

worden. De Look and Feel is zeer intuïtief, en werkt op alle 

platforms (Desktop/Laptop, Tablet en Telefoon) op dezelfde 

manier en ziet er ook nagenoeg identiek uit. De Look and Feel 

wordt gerealiseerd door een tweetal nieuwe componenten en 

een nieuwe Skin. Voor het framework een simpele aanpassing, 

maar voor de eindgebruikers een zeer waardevolle toevoeging.

Oracle heeft hier veel tijd en werk aan besteed in hun  Usability 

Lab. Tijdens een rondleiding in dit Lab werd een uitgebreide 

demo van de nieuwe UI getoond. Gelukkig maar, want van 

de  bijbehorende OOW sessie (Oracle’s Roadmap to a Simple,  

 Modern User Experience) zijn de te downloaden slides 

 ‘geblurred’. Met andere woorden, Oracle is trots op deze 

nieuwe  look and feel, maar wil het klaarblijkelijk nog niet aan 

de grote klok hangen.

Oracle Cloud Java Service
De Java Cloud is een door Oracle beheerde WebLogic 

 omgeving, die is ondergebracht in één van de wereldwijde 

(binnenkort) datacenters. In eerste instantie komen er drie 

versies beschikbaar, met 1, 2 of 4 managed servers. Dat deze 

omgeving door Oracle beheerd wordt betekent ook dat de 

omgeving enige beperkingen kent. Zo kan de WebLogic server  

niet zelf gestart en gestopt worden: daarvoor zal je een 

 service call moeten aanmaken, iets wat trouwens automa-

tisch wordt gedaan in geval van een calamiteit. Ook kent de 

Java Cloud enige beperkingen voor het gebruik van API calls. 

Via de  zogeheten whitelist policy wordt alleen een gedefini-

eerde set API’s toegestaan en kan je bijvoorbeeld geen remote 

EJB’s aanroepen (wel lokaal) of JDBC connecties instantiëren  

 (gebruik maken van een JDBC DataSource die verwijst naar de 

Database Cloud kan wel). Voor de meeste toepassingen is dit 

overigens geen praktisch bezwaar. 

 

De Java Cloud biedt een omgeving voor Enterprise Java en 

Oracle ADF applicaties en ondersteunt een groot aantal 

 standaard toepassingen zoals JPA, EclipseLink, Spring, JSF, 

Web Services etc. alsmede integratie met de Database Cloud 

en remote (in een andere cloud of on premise) Web Services.

Toepassingen die niet standaard beschikbaar zijn, zoals 

 bijvoorbeeld Hibernate, zullen mee-gedeployed moeten 
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worden met de applicatie. De ontwikkeling van applicaties 

voor de cloud verschilt eigenlijk niet van de ontwikkeling 

van niet-cloud applicaties (indien je de whitelist policy in 

acht neemt). Hiervoor kan je dus ook gewoon je favoriete  

IDE gebruiken met dien verstande dat voor JDeveloper, 

Netbeans en Eclipse een Cloud SDK beschikbaar is die de 

communicatie met de Cloud REST services verzorgt en extra 

functionaliteit  biedt voor onder andere design-time identificatie  

van non-whitelisted api’s en deployment en monitoring van 

applicaties. De Cloud SDK kan ook gebruikt worden vanaf 

de command-line en door de build tools Maven en Ant.

De Java Cloud vormt een centrale factor in de cloud-

strategie  van Oracle en biedt een volwaardig platform voor 

Enterprise Java (standaard JEE en ADF applicaties) en kan 

ingezet worden voor zowel productie als test als ontwikkel  

omgeving. De Java Cloud wordt in drie (prijs)categorieën  

aangeboden: S1 ($250/maand) , S2 ($500/maand) and 

S4($1500/maand) - waarbij het getal het aantal  WebLogic  

Servers aangeeft. Houdt er rekening mee dat bij de Java 

Cloud ook verplicht de Database Cloud (vanaf $175/maand) 

moet worden afgenomen. Andere relevante kentallen voor 

de Java Service categorieën zijn het beschikbare  geheugen  

(voor de Java Heap) en de beschikbare data transfer 

 omvang. Deze zijn respectievelijk 1 GB & 50 GB, 3 GB & 250 

GB en 6 GB & 500 GB.

 

Oracle Cloud Developer Service
Een belangrijke functie van de Developer Cloud is  continuous 

integration, de praktijk om continue een applicatie te 

 valideren, oftewel te builden, deployen en te testen.  

Na een commit worden de sources gecompileerd, wordt 

de applicatie gepackaged, ge-deployed op een applicatie  

server en worden daarop integratie testen uitgevoerd, 

 allemaal automatisch. De developer cloud bevat de  daarvoor 

benodigde services in een managed omgeving  waardoor 

deze niet meer lokaal ingericht en beheerd hoeven  

te worden en ze sneller en beter ingezet kunnen worden.

 

De developer cloud kent de volgende tools: 

• source control met Git

•  build management met Hudson, Maven, Ant en  OJDeploy 

(voor ADF applicaties) - NB: vanuit het build proces kan een 

applicatie direct naar de Java Cloud worden gedeployed

•  incident management met een aangepaste versie 

 van Bugzilla 

•  Confluence als Wiki. 
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Al deze tools hebben hun eigen console en daarnaast is er ook 

een algemene (web) console voor het aanmaken en managen 

van projecten en teamleden. Naast de consoles zijn er additio-

nele interfaces om met de Developer Cloud te communiceren. 

Voor Eclipse werd een volwaardige toolset getoond (Mylyn) 

waarmee alle cloud functionaliteit in de IDE beschikbaar is. 

Voor NetBeans en JDeveloper kunnen we op termijn vergelijk-

bare tools verwachten. 

De keuze voor Git mag enigszins opmerkelijk genoemd worden.  

Het geeft aan dat Oracle goed geluisterd heeft naar de Java 

community  waar deze tool inmiddels ingeburgerd is. Het 

betekent  ook dat we binnenkort Git support in JDeveloper 

 kunnen verwachten. 

Met de developer cloud onderstreept Oracle het belang van 

het ontwikkelproces en biedt daarvoor een solide service aan. 

Overigens is er nog geen ondersteuning voor het uitvoeren 

van functionele regressie-testen of load-testen van web user 

 interfaces of web services - een op zich wenselijke toevoeging.

Binnenkort begint er een preview fase voor de Developer Cloud 

waaraan AMIS zal deelnemen. NB: er zijn nog geen tarieven 

 bekend voor de Oracle Cloud Developer Service.

Portalen, Enterprise Content en  Social 
inclusief de Social Cloud en Oracle 
 Social Network
Social was een van de thema’s van OOW 2012. Op allerlei 

manieren probeert Oracle aan te haken bij het succes van 

Social Media als Twitter en Facebook, waarbij de insteek 

steeds is om dat vanuit de Enterprise te doen: geïntegreerd 

met enterprise applicaties (zoals Fusion Applications) en 

beperkt tot professionele contacten (in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Facebook). 

Social en Collaboration is het domein van WebCenter - 

 tenminste in marketingplaatjes zoals het volgende:

 

In de praktijk blijft WebCenter voor Oracle een weerbarstig 

product. Onder het ene label WebCenter bestaan nu vier op 

zichzelfstaande componenten die nog betrekkelijk weinig 

 integratie kennen. 

WebCenter Sites (het voormalige FatWire product) is nog 

niet geïntegreerd met Content noch met Portal. Sites is 

 gericht op interactie via het web met (potentiële) klanten  - 

zonder dat daarbij echte integratie met enterprise systemen 

plaatsvindt. Sites biedt faciliteiten voor het presenteren 

via diverse kanalen van geselecteerde content op basis van 

gebruikersprofielen en gedragspatronen. Sites is vooral het 

domein van de marketingafdeling. Het belangrijkste doel 

voor Sites in de komende periode is de integratie met WC 

Content en Portal en met andere Oracle producten:  Endeca, 

ATG, RTD en Siebel. 

WebCenter Content (voorheen UCM, voorheen Stellent) is 

flink aan het moderniseren, met een moderne user  interface 

in de web browser en een mobiele applicatie voor iOS en 

Portal. Met deze laatste kan door content worden gezocht 

en kan ook content worden toegevoegd (bijvoor beeld een 

foto of video opgenomen met de iPhone). Bovendien kunnen 

content items lokaal worden vastgelegd en off-line gebruikt. 

De volgende figuur toont deze app op de iPad en laat 

 tegelijk het nieuwe concept van ‘libraries’ zien: bundels van 

content-items die samen een verband hebben. NB: deze 

vernieuwingen staan gepland voor PS6 - naar verwachting 

begin 2013.
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Voor WebCenter Content is integratie met andere  producten 

van Oracle, met name de Fusion Applications, een belangrijk  

doel. Daarnaast is er een - nog niet heel duidelijk 

 omschreven - plan om WebCenter Content Management 

vanuit de Cloud te kunnen aanbieden. 

WebCenter Portal is het strategische product van Oracle  

voor de constructie van Web Portalen - naast de niet 

 strategische producten als Oracle Portal en WebLogic 

Portal. Na de grote populariteit van portalen eind jaren 

‘90 en de roep om Mash-Ups in de jaren daarna lijkt de 

grote  hype wat  afgenomen. WebCenter Portal biedt nu een 

solide   manier om zelfgebouwde ADF functies, statische 

content  elementen  en door Oracle aangeleverde services die 

ondermeer  zoeken en samenwerken ondersteunen samen 

te brengen in een raamwerk dat ook run-time beheer van 

de inhoud en  inrichting van de pagina’s ondersteunt.

Op het gebied van de Page Editor en Page Composer maakt 

WebCenter Portal op dit moment de grootste stappen - 

naast uiteraard de ondersteuning voor WebCenter Portal 

op mobiele devices via ADF Mobile en door het beschikbaar 

stellen van REST-APIs op de standaard WebCenter Portal 

Services. De huidige design time at run time ondersteuning  

in WebCenter Portal is voor business gebruikers  niet zo 

toegankelijk. In komende releases wordt hier veel aan 

 verbeterd. Naast de huidige Page Composer  komt er 

 bovendien ook een Data Composer waarmee op run time 

ADF BC definities kunnen worden gewijzigd enook nieuwe 

objecten kunnen worden gedefinieerd. Op deze gewijzigde 

en nieuwe objecten kunnen vervolgens ook data controls, 

task flows, pagina’s, tabellen,  formulieren en grafieken 

worden gedefinieerd - alles via de browser, op run time.

WebCenter Social en het Oracle Social 
Network
Het Oracle Social Network (OSN) is een cloud gebaseerde 

dienst - die niet in de vorm van een on-premise software 

product beschikbaar komt. Wel kan in on-premise applicaties  

gebruik worden gemaakt van het OSN, bijvoorbeeld via 

meegeleverde WebCenter services (taskflows) die met de 

REST-APIs van OSN communiceren.

OSN kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. 

Als een ‘Facebook en Twitter of Google+ voor de enterprise’ 

(sterk vergelijkbaar met bijvoorbeeld Yammer). Of als een 

WebCenter Spaces-in-the-cloud. Of als een SaaS aanbieding  

voor professionele samenwerking tussen collega’s, eventueel 

ook met klanten of andere zakelijke relaties. Een belangrijk 

onderscheidend vermogen van OSN is de  integratie van de 

sociale aspecten met bedrijfsapplicaties,  zowel de standaard 

Oracle (Fusion) Applications als  custom applicaties. 

 

De kern van OSN wordt gevormd door ‘conversations’ -  

interacties waarbij twee of meer gebruikers kunnen worden 

aangehaakt en waarbinnen documenten, events, business 

objecten, rijke media en chat-achtige boodschappen  kunnen 

worden gedeeld. Conversaties kunnen worden gestart of 

benaderd vanuit de context van een bedrijfsapplicatie of 

binnen de OSN omgeving. Deze laatste is zowel browser 

gebaseerd als via een desktop client en een mobiele app 

benaderbaar.

OSN biedt verder ondersteuning voor het delen van 

 documenten - inclusief een krachtige functie voor het on-line  

aanbrengen van annotaties in gedeelde documenten, 

 volgen van activiteiten rondom thema’s en van geselecteerde  

personen,  doen van on-line conferenties (powered by 

 WebEx) en aangaan van andere vormen van interactie. 

 Daarnaast is het OSN uitbreidbaar: we kunnen zelf op 

het fundament en de APIs van OSN nieuwe toepassin-

gen  bouwen, voor eigen gebruik of ook om via de Oracle 

AppStore aan anderen aan te bieden. 

Over de kosten van OSN en de beschikbaarheid is tijdens de 

conferentie nog geen informatie vrijgegeven. 

 

De standaard applicaties die Oracle aanbiedt - PeopleSoft, 

Siebel, JD Edwards, eBusiness Suite, Fusion Applications 

en tientallen andere producten - zijn niet de focus van dit 

 artikel. Toch is het zinvol er kort even bij stil te staan. Wat 

Oracle doet met deze applicaties is vaak een goede indicatie  

van waar de focus qua technologie voor Oracle  zelf zal 

liggen  en waar we wellicht ons voordeel mee kunnen  doen. 

Daarnaast is een standaard applicatie nooit het laatste 

woord: in veel gevallen zal de standaard applicatie moeten 

worden aangepast (customization), uitgebreid (extension) 

en geïntegreerd. 

De thema’s voor de komende generaties van Oracle Appli-

cations zijn dezelfde als voor Fusion Applications en het 

technologie portfolio: Mobile (met ADF Mobile voor alle 

applicaties, inclusief Siebel en PeopleSoft), Social (integra-

tie met het Oracle Social Network), moderne User Interface 

(veel geïntegreerde data visualisatie en BI), integratie (via 

de SOA Suite) met andere applicaties, eenvoudiger  upgrades 

met zoveel mogelijkheid beschikbaarheid  (bijvoorbeeld 

met behulp van Database 11gR2 Edition Based Redefinition).

Voor de nabije toekomst zijn voor Oracle Applications 

 Unlimited de volgende nieuwe releases in aantocht: People-

Soft 9.2, EBS 12.2 (2013) en Siebel 8.3 (2014). De belofte 

van Oracle: zolang er vraag naar is, blijven er nieuwe releases 

komen van deze producten (en zullen ze langzaam maar 

 zeker meer gaan lijken op Fusion Applications).

Fusion Applications begint langzamerhand omarmd te 

worden.  Tussen de 250 en 400 Fusion Applications klanten  

zijn inmiddels  binnengehaald, vaak met slechts één of enkele 

modules tegelijk  die naast andere standaard applicaties (van 

Oracle of van derde partijen) worden geïmplementeerd. 

Oracle claimt dat bijna 70% van de Fusion Applications 

klanten de modules uit de cloud (of van Oracle OnDemand) 

afneemt. Zelfs UBS (Union Bank of Switzerland) wordt als 

voorbeeld aangehaald van een cloud-klant - een partij die 

qua beveiliging  van data stevige eisen zal stellen.

Oracle Applications Unlimited en  
Fusion Applications
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Oracle geeft nadrukkelijk aan dat de Fusion Applications mede 

versterkt worden doordat Oracle optimaal gebruik maakt van 

de mogelijkheden van het Oracle Technology platform (het-

geen in de klassieke Oracle Applications producten veel minder 

goed kan). Dit zien we ondermeer terug in de  Customization en 

Design Time & Run Time voorzieningen, in de geïntegreerde  

Business Intelligence, Data Mining en Real Time Decision 

 ondersteuning en de integratie met Oracle Social  Network.  

NB Fusion Applications maakt gebruik van  Fusion Middle-

ware 11g Release 1 (en zal niet op korte termijn naar 12c 

gaan). In oktober  2012 werd release 5 van Fusion Applications  

vrijgegeven.  De Fusion Applications zijn uitgerust  met een 

RESTful API om  uitbreiding van de applicaties met custom, 

(Oracle Java) cloud-gebaseerde extensies mogelijk te maken - 

een optie waar Oracle veel aandacht aan probeert te geven. 

SOA, Governance, Business Process 
Management en Enterprise Manager
De afgelopen jaren waren SOA (Suite), Enterprise (en 

Oracle)  Service Bus en BPM (Suite) steevast veelbesproken  

onderwerpen  tijdens de Oracle OpenWorld conferentie. 

De  integratie tussen  modules van verschillende Oracle 

Applications  producten was een belangrijke aanleiding en 

natuurlijk de behoefte van klanten aan integratie tussen 

monolitische applicaties, tussen afdelingen en ook over 

de grenzen  van organisaties heen met  bijvoorbeeld keten-

partners of overheidsinstanties. 

Ook de behoefte aan grip op processen en procesuitvoering  

dreef deze aandacht, met name voor BPM (Business  Process 

Management) dat voortbouwt op het fundament van SOA 

(Suite).

Over de SOA Suite en de OSB was tijdens Oracle Open-

World 2012 dit jaar eigenlijk weinig nieuws te melden. Echte 

officiële  aankondigingen over deze producten zijn er helaas  

niet  geweest. Toch is er nog wel wat te melden: over de 

volgende  release ofwel de SOA Suite 12c versie en over het 

SOA  Management Pack Enterprise Edition 12c dat een extensie  

vormt van Enterprise Manager. Over BPM is des te meer te 

melden: dat product blijft in hoog tempo evolueren.

Oracle is druk bezig met de ontwikkeling van de 12c versie.  

Het beta testen hiervan, waaraan AMIS ook hoopt deel te 

nemen, zal naar verwachting begin 2013 beginnen.

Het is inmiddels duidelijk dat de design time omgeving van 

de OSB en de SOA Suite in 12c geïntegreerd zullen zijn in 

 JDeveloper. JDeveloper zal ook een geïntegreerde runtime  

omgeving bevatten, dus een WebLogic server met de SOA 

Suite  en de OSB erop geïnstalleerd. Het wordt dan ook 

mogelijk  om echt ‘end-to-end’ te debuggen, inclusief het 

runtime aanpassen van variabele waarden. De installatie van 

deze hele ontwikkelomgeving wordt ook een stuk eenvoudiger 

en zal met een klein half uurtje voltooid kunnen worden.

In hoeverre de OSB functionaliteit (features) gaat overnemen  

van de bestaande SOA Suite 11g zal nog moeten  blijken. 

Denk hierbij aan gebruik van de MDS (Meta Data Services), 

het Fault Policy Framework en Schematron  ondersteuning. 

Maar ook de andere kant op is te hopen dat de SOA Suite 

bepaalde OSB features overneemt; denk hierbij vooral aan 

XQuery ondersteuning. Het resultaat zal dan een ‘best of 

two breeds’ omgeving zijn die Oracle’s nummer één positie 

in de SOA markt flink zal verstevigen.

Buiten deze integratie zullen er ongetwijfeld nog meer 

 features in de ontwikkelomgeving bijkomen. Eén ervan is 

 inmiddels  bekend: refactoring. Het zal makkelijker worden om 

onderdelen in je SOA project aan te passen, bijvoorbeeld uit 

te breiden of een andere naam te geven. Het onderhoud  van 

een SOA project wordt hierdoor eenvoudiger en  goedkoper. 

Verder zou REST/JSON ondersteuning niet mogen ontbreken,  

zeker gezien de huidige trend van mobile apps die dit 

 communicatie protocol prefereren. De indicaties zijn dat de 

REST ondersteuning in OSB die er nu al is wordt uitgebreid 

met ondersteuning van JSON (inclusief een JSON naar XML 

mapper). En ook SOA Suite 12c zou RESTful Services gaan 

aanbieden en gaan consumeren, inclusief ondersteuning 

voor JSON payloads.

SOA Suite 11c:Integratie OSB en SOA 
Suite

Maar ook in de runtime omgeving, in de Enterprise Manager, 

worden in versie 12c de OSB en de SOA Suite geïntegreerd.  

Hierdoor zal netjes en eenvoudig te monitoren zijn hoe 

 berichten in de SOA Suite de OSB aanroepen of andersom,  

net zoals nu het geval is tussen SCA composites.  Ook zullen,  

net zoals binnen SCA composites, aanroepen tussen de 

SOA Suite en de OSB directe native (binaire) aanroepen 

zijn -  indien ze als zodanig zijn gedefinieerd - in plaats van 

‘buitenom’ middels SOAP over http. Dit zal een performance 

winst opleveren in de communicatie tussen de SOA Suite 

en de OSB.

Enterprise Manager - SOA  Management 
Pack Enterprise Edition 12c
Governance ofwel beheer van en controle over je SOA 

 omgeving, wordt steeds belangrijker. Om dit op Enterprise  

niveau te ondersteunen heeft Oracle het product ‘SOA 

 Management Pack Enterprise Edition’. Dit is een aanvullend 

optioneel package voor de Enterprise Manager. 

Tot de hedendaagse uitdagingen die hierbij komen kijken 

behoren: 

•  monitoren van business transacties over meerdere 

 lagen en omgevingen door de gehele onderneming

•  performance monitoring en diagnose over meerdere  

en diverse omgevingen

•  lifecycle management, configuratie en patchen van  

de SOA omgevingen

Oracle heeft in de 12c versie van het ‘SOA Management 

Pack Enterprise Edition’ nieuwe functionaliteit toegevoegd 

die bovenstaande punten beter ondersteunen. Zo zijn de 

OSB pagina’s vernieuwd en is een drietal OSB pagina’s 

 toegevoegd: een top 10 services pagina, een services zoek 

pagina en een pagina met de grafische weergave van een 

service.

 

Top 10 services page

 

Graphical OSB Service page

Business Transaction Management
Eén van de producten die onderdeel is van de ‘SOA 

Management  Pack Enterprise Edition’ is Business 

Transaction  Management  (BTM). Deze was al onderdeel van 

de 11g release, maar is in 12c sterk verbeterd. Met BTM is 

een transactie te volgen over de verschillende SOA lagen en 

web applicaties heen. Als een transactie faalt, kan vanuit  

een centraal business perspectief bekeken worden waar 

en waarom een business transactie faalt. Er is een  grafisch 

 overzicht van alle componenten  die meedoen en welk 

 component faalt. Vervolgens kan worden ingezoomd op de 

gefaalde component om de oorzaak boven water te halen. 

Bijvoorbeeld bij een mislukte Java call-out in de OSB 

kan de stacktrace worden bekeken, maar ook kunnen 

de  betreffende JVM diagnostics worden geraadpleegd. 

 Allemaal vanuit de BTM console!
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BTM Summary page 

 

 

BTM Transaction Trace page

Real User Experience Insight
Nieuw in de 12c versie van het ‘SOA Management Pack 

 Enterprise Edition’ is de zogenaamde ‘Oracle Real User 

 Experience Insight’ (RUEI) applicatie. Deze applicatie komt 

van het Nederlandse bedrijf Moniforce dat Oracle zo’n 5 

jaar geleden heeft overgenomen. De applicatie ‘snift’ het 

http verkeer van webapplicaties (of webservices), slaat 

deze informatie op en analyseert de data. Hiermee kan 

perfect het gedrag van een webapplicatie (of webservice) 

gemonitord worden zoals de gebruiker (of afnemer) dat 

 ervaart (afgezien van de internetverbinding van de gebruiker  

en de client/browser van de gebruiker). Middels RUEI kan 

zo precies worden gezien wat de response tijden zijn, welke  

user (sessie) een slechte response heeft en men kan er 

zelfs user sessies mee naspelen. Het http verkeer is  immers 

 opgeslagen en kan dus weer worden ‘afgespeeld’.

RUEI Dashboard

RUEI is in het verleden met name ingezet voor web-appli-

caties met een user interface maar wordt nu nadrukkelijk 

ook gepositioneerd voor het monitoren van het gedrag van 

[extern aangeboden] web services in het SOA landschap.

Centrale Business Application Page
In de SOA Management Pack Enterprise Edition 12c is ook 

een pagina toegevoegd aan de Enterprise Manager  die een 

centrale kijk op een applicatie geeft vanuit business  perspectief.  

Deze pagina is eigenlijk een mashup van verschillende  onder-

delen van BTM, RUEI en de EM System pagina. Op deze 

pagina kunnen de KPIs worden bekeken van de  Business 

Transactions, Real End User activiteiten en SLAs.

 

Business Application page

SOA Patching
Tot slot is als nieuwe feature in 12c het vol-automatisch  

patchen  van SOA omgevingen middels Patch Plans 

toegevoegd.  Dit is een uitbreiding op de Enterprise 

Manage r 12c (EM). Hiermee is van te voren te detecteren of 

er patch conflicten ontstaan, zogenaamde ‘pre-deployment  

patch conflict detection’. Ook kun je omgevingen ‘rollend’, 

dus één voor één om beurten patchen ten behoeve van 

beschikbaarheid. Verder is het mogelijk om deployment 

procedures aan te passen en in te stellen, waaronder het 

runnen van SQL patch scripts, zodat geen handmatige SQL 

connectie meer nodig is. Tot slot is er ‘EM command line 

SOA patching’ toegevoegd zodat middels de command 

line of in scripts Patch Plans kunnen worden aangemaakt, 

 gewijzigd en uitgevoerd.

BPM Suite
De snelle evolutie van Oracle BPM Suite staat enigszins in 

contrast met de wat rustige ontwikkelingen van de SOA 

Suite  en de OSB. BPM bouwt technisch gezien op het 

fundament  van de SOA Suite en voegt functioneel  gezien 

daar het  modelleren, simuleren en orkestreren van business  

processen  aan toe (op basis van de industriestandaard  

BPMN). De BPM Suite is via de overname van BEA in de 

handen van Oracle gekomen en is sinds voorjaar 2010 

 geïntegreerd met de SOA Suite. Eind zomer 2011 kwam 

een belangrijke update voor de BPM Suite, met ondermeer  

de mogelijkheid in lopende processen in te grijpen en 

 ondersteuning voor de upgrade van een lopend proces naar 

een nieuwe proces-definitie.

In de aanstaande PS6 release - naar verwachting begin 2013 

- wordt opnieuw belangrijke functionaliteit toegevoegd aan 

BPM Suite:

•  de Process Composer - een browser tool dat op run 

time kan worden gebruikt - wordt uitgebreid zodat het 

de  volledige modellering en simulatie van business 

 processen ondersteund en ook een voorziening heeft 

(de player) om snel een test van een proces-definitie uit 

te voeren (om protyping mogelijk te maken).

•  WebForms bieden een eenvoudig soort User Interface 

dat bij simpele gebruikerstaken kan worden ingezet in 

plaats van gegenereerde of zelfs met de hand gebouwde 

ADF schermen; deze laatste zullen voor complexe taken 

nog wel ingezet blijven. De WebForms schermen worden 

volledig via de browser gedefinieerd.

•  in PS6 introduceert Oracle in BPM Suite het concept 

‘adaptive case management’; in deze benadering is 

een business proces niet een van te voren gedefinieerde  

 verzameling taken in een strict voorgeschreven volgorde  

(zoals in klassiek BPMN) met weinig tot geen ruimte 

voor improvisatie en gebruiker-regie, maar worden  

proces -instanties beschouwd als ‘casussen’ waar 

rond een  centraal dossier een serie handelingen en 

acties  kan worden uitgevoerd waarvan de volgorde, 

de  uitvoerder en zelfs de noodzaak dynamisch kunnen 

worden  bepaald. In omstandigheden waar processen 

vaak  gestuurd  worden door ervaren professionals die 

de regie nemen en afhankelijk van de situatie bepaalde 

stappen wel of niet (laten) zetten - zoals bijvoorbeeld 

rechtszaken, medische procedures en werving- en 

s electie-processen voor specialistische functies - is case 

management de beter passende benadering. Vaak speelt 

integratie met documenten en een content server in 

dit type proces een grote rol - en ook dat wordt door 

Oracle ondersteund. Nieuwe aspecten in adaptie case 

 management in BPM Suite zijn ondermeer Case Activities, 

Events, Stakeholders, Permissions en User driven task 

decomposition.
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•  kleine verbeteringen in PS6 bieden ondermeer meer 

process metrics - meer out of the box inzicht in het 

 verloop van processen en activiteiten - die ook kunnen  

worden teruggevoed in simulaties; het beheer van 

proces-instanties wordt eenvoudiger in de Process 

Workspace. De upgrade van lopende procesinstanties 

naar nieuwe versies van processen wordt eenvoudiger.

Niet direct gekoppeld aan de PS6 release maar wel een 

 actueel project vanuit het Oracle BPM Suite team is Process 

Accelerators. Dit zijn door Oracle ontworpen en gebouwde 

business processen, kant en klare BPM implementaties die 

gratis verkrijgbaar zijn. Je kunt er ruwweg drie dingen mee 

doen:

-  bekijken, gebruiken als referentie, als voorbeeld van 

hoe je BPM implementatie kan doen

-  gebruiken als vertrekpunt, bouwsteen voor je eigen 

 bedrijfsprocessen

-  gebruiken ‘as-is’ voor de ondersteuning van bestaande 

bedrijfsprocessen

Naar verluidt past Oracle bijvoorbeeld de Process 

Accelerator  voor Travel Approval toe - voor 6000 

medewerkers  - en heeft het daar veel van geleerd om het 

product te verbeteren (eat your own dogfood en zo).

 

De Process Accelerators komen met source code, 

documentatie  en eindgebruiker ondersteuning. Naar eigen 

zeggen van Oracle vertegenwoordigen ze best practices 

en zijn ze van productie-kwaliteit. Of er support op wordt 

 geleverd is mij nog niet duidelijk - ik verwacht van niet.

Op dit moment zijn de volgende accelerators beschikbaar: 

Travel Request Management, Document Routing & Approval,  

Internal Service Request, Loan Origination en Incident 

 Reporting. Oracle is van plan in elk geval ook nog te komen 

met Employee Onboarding, Approvals, Claims Processing, 

Correspondence Management en Licensing & Permits (de 

laatste twee met name bestemd voor de overheid).

Ook voor 12c (tweede helft van 2013 is onze inschatting)  

zijn al diverse thema’s en features bekend voor de BPM 

Suite.  Zo gaat de BPM tooling de rol overnemen van 

Oracle  BPA Suite voor het in kaart brengen van Business 

en Enterprise  Architecture. Via de Process Composer zal 

ondermeer het high-level proces-ontwerp (L0-L3 process 

modeling) worden ondersteund, evenals zaken als strategie, 

doelstellingen, risico’s en KPIs - met een mapping naar de 

concrete procesmodellen en -implementaties die nu al in 

BPM Suite worden gedefinieerd.

 

Het uitvoeren van bedrijfsprocessen produceert in potentie 

een vrijwel continue stroom events die beschrijft wanneer  

stappen in de processen worden gestart en beëindigt  en 

welke beslissingen worden genomen ten aanzien van  paden 

en beslispunten. Oracle BAM (Business Activity Monitoring)  

is in staat deze events te analyseren en om te zetten in 

live-dashboards. Daarnaast kan BAM op zoek gaan naar 

bepaalde patronen in de events en als zich die voordoen 

alerts verzenden. In 12c ondersteunen BAM en BPM een 

gebruikersvriendelijke manier van het definiëren van dat 
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soort patronen en de events die zouden moeten worden 

getriggerd op basis van de proces-uitvoering.

Betere toegankelijkheid van proces-statistieken is een 

 ander thema voor 12c. Het moet zeer eenvoudig worden 

voor een proces-eigenaar om snel inzicht te krijgen in de 

uitvoering van de proces-instanties, met de doorlooptijd 

en de variatie daarin getoond per proces, per flow en per 

activiteit. 

Op basis van alle verzamelde proces-data zou het ook 

 mogelijk moeten zijn om voorspellingen te gaan doen over 

hoe lopende processen zich waarschijnlijk zullen gaan 

 gedragen. Dit heet ‘predictive analytics’ en staat op de lijst 

voor BPM 12c. In de Oracle presentaties ziet dit er als volgt uit:

Een belangrijk onderdeel van BPM proces-definities wordt 

gevormd door business rules: beslisregels en andere 

 bedrijfslogica. Deze regels bepalen onderdelen van het 

 gedrag van proces-instanties, zoals de takken die wel of 

niet binnen de instantie worden uitgevoerd en eventueel 

berekeningen of andere afleidingen die plaatsvinden op de 

proces-data. De business rules kunnen via de SOA Composer 

op run-time bekeken en ook aangepast worden. Zo kan op 

zeer agile wijze ook na deployment de proces-definitie nog 

worden aangepast.

In 12c zal de gebruikersinterface voor het definiëren van 

deze business rules aanzienlijk eenvoudiger zijn in het 

 gebruik - vooral veel intuïtiever en toegankelijker voor de 

business user. Daarnaast is Oracle bezig met de ondersteuning 

van de OMG (Object Management Group) standaard DMN 

(Decision Model Notation – zie http://www.azintablog.

com/2011/09/17/introduction-to-the-decision-model/ 

voor een  introductie) voor het modelleren van beslislogica.

Zoals vrijwel alle Oracle producten gaat ook BPM 

 ondersteuning bieden voor mobiel gebruik. Wat dat precies 

zal inhouden is nog niet goed duidelijk. Het lijkt in elk geval  

te gaan om 

-  RESTful APIs voor eenvoudige toegang (vanuit ondermeer 

custom mobiele applicaties)) tot BPM functionaliteit

-  ADF Mobile dat gebruik kan maken van deze APIs en 

waarmee custom mobiele applicaties kunnen worden 

ontwikkeld

-  kant en klaar met BPM Suite meegeleverde mobiele 

applicaties die ondermeer touch, de locatie en overige 

mobiele context en zelfs stem kunnen benutten voor het 

uitvoeren van taken in het kader van BPM processen

Deze figuur toont een screenshot van een mobiele  applicatie 

die tijdens OOW 2012 is gedemonstreerd:

 

Naast mobiel was social een belangrijk thema tijdens de 

conferentie en ook voor BPM is ‘social integration’ voorzien. 

Dat zou er dan bijvoorbeeld kunnen inhouden: Conversaties  

rondom proces-instanties waarbij deelnemers aan het 

proces  en anderen informatie uitwisselen die met de 

 instantie samenhangt. Stappen in de proces-instantie zijn 
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automatisch events in de conversatie. De pagina’s in het 

Oracle Social Network zijn voor individuele gebruikers  een 

alternatief voor de BPM Workspace en Worklist  applicaties. 

Als de conversaties ook over procesdefinities - in plaats 

van alleen instanties - zouden kunnen gaan, dan komt deze 

functionaliteit waarschijnlijk in de plaats van de Process 

Spaces die we nu kennen.

Aangezien het Oracle Social Network alleen als Cloud 

 Service wordt aangeboden, zou deze social integratie van 

BPM toegang tot die Cloud Service behoeven. Overigens: 

nu (vrijwel) alle BPM functies via browser-gebaseerde tools 

beschikbaar zijn, is het technisch gezien een kleine stap om 

BPM volledig vanuit de Cloud aan te bieden en af te  nemen. 

Of Oracle dat ook gaat doen, is nog niet bekend. 

Tenslotte staat er in Oracle’s roadmap presentatie over 

BPM deze screenshot:

 

Het lijkt een Task Management tool te introduceren dat 

vanuit de Oracle Cloud wordt aangeboden voor het  beheren 

van willekeurige taken, ook als ze niet onderdeel uitmaken 

van een BPM proces. De slide kende de volgende bullets: 

Focus on Task, Milestones, and Decisions vs. Process. No 

 separation between design and run. Het is intrigerend wat 

dit precies zou moeten worden.

Organisaties die met Service Oriented Architecture aan de 

slag gaan constateren al snel dat een proces voor het beheren  

van services, data modellen en SLAs onontbeerlijk is. En dat 

naast het beheren van de levenscyclus en versies van dit 

soort  artefacten ook iets moet worden gedaan om hergebruik  

te  faciliteren: het publiceren, vinden en consumeren van 

 bestaande componenten gebeurt niet vanzelf.

Organisaties die agile willen werken, met hoge veranderings-

snelheden, frequente releases, automatische tests en veel 

 hergebruik trekken een zelfde conclusie.

Het proces en de ondersteunende middelen die hier beschreven  

staan worden aangeduid met de term Governance. De kern 

van Governance is ten alle tijde het proces, de rollen en de 

manier  waarop de organisatie Governance oppakt en uitvoert. 

Tooling  kan het proces wel enorm vergemakkelijken. Op dat 

gebied is Oracle druk bezig met Oracle Enterprise Repository  

(OER) 12c. Dit wordt de opvolger (tweede helft 2013?) van de 

huidige  generatie OER die een rechtstreeks erfstuk is uit de 

BEA  overname.De huidige OER lijdt aan een aantal kwalen: te 

 complex en onoverzichtelijk, te technisch (en te weinig proces-

gericht) ingestoken, onaantrekkelijk en verschrikkelijk duur. 

De eerste indicaties en demonstraties van de OER 12c stemmen  

hoopvol. Het product is volledig opnieuw opgebouwd - met 

uiteraard  ADF 11g. De user interface ziet er aantrekkelijk uit. Het 

proces is leidend in het tool, niet de data verzameling.  De assets  

die met OER kunnen worden beheerd zijn configureerbaar  (op 

termijn) en voorgedefinieerd in de eerste  generatie. Op basis  

van de behoeften binnen Oracle zelf, zo werd aangegeven,  

zijn die initiële asset types ondermeer view definities en 

PL/SQL package  definities, naast Web Service contracten,  

XSL-T Transformaties en XSD documenten. Dit maakt OER 

hoogstwaarschijnlijk  tot een pragmatisch tool, ontworpen op 

basis van echte gebruikerscriteria. En daarmee potentieel zeer 

waardevol.

Governance

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 13 41 

Focus on Task, 
Milestones, and 
Decisions vs. Process 

No separation between 
design and run 

Offered on Cloud 

Dynamic Task Management 

Java 
Sinds Oracle de voogdij over Java heeft overgenomen van 

Sun Microsystems - formeel per begin 2010 - is het Java 

platform in verschillende facetten weer in beweging gekomen 

na enkele jaren van stagnatie. Java Standard Edition (SE) 

6 - de voorlaatste standaard programmeertaal - verscheen 

in 2006. Ondanks jaren van inspanningen en aankondigingen  

duurde het tot 2011 alvorens de uiteindelijke release van 

Java SE 7 verscheen. Inmiddels heeft Oracle een strict 

twee-jaarlijks release schema vastgesteld voor nieuwe 

versies van SE - te beginnen met SE 8 in de (na)zomer van 

2013. Het door Oracle voorgestelde - en door de OpenJDK 

partners gesteunde - beleid is om vast te houden aan het 

release-schema en daar eventueel vernieuwingen aan op 

te offeren. Voor SE 8 betekent dat bijvoorbeeld dat Project 

JigSaw, aanvankelijk gepland voor SE 7, opnieuw sneuvelt 

en nu voor SE 9 (2015) op de rol staat. 

 

JigSaw beshrijft de modularization van Java - zowel het 

platform zelf als van applicaties die erop draaien. Dit houdt 

een zeer rigoureuze herziening in van zowel de taal als de 

fundamentele mechanismes van de JVM. Dit mechanisme 

zou het mogelijk moeten maken om applicaties, libraries 

en delen van het Java platform zelf dynamisch te laden 

en op run time te vervangen (vergelijkbaar met wat OSGi 

doet), met verschillende parallelle versies om te gaan en 

ook native code te integreren. Zie dit document voor een 

overzicht van wat JigSaw zou moeten opleveren: http://

openjdk.java.net/projects/jigsaw/doc/draft-java-module-

system-requirements-12. De scope en ingrijpendheid van 

JigSaw worden hierin goed duidelijk gemaakt.

In mei 2007 lanceerde Sun Microsystems tijdens JavaOne 

een ‘Flash-killer’, onder de naam Java FX. Deze geavanceerde 

toolkit zou het mogelijk maken om vanuit het Java platform 

moderne, aantrekkelijke en rijk met media doordrenkte 

 applicaties te ontwikkelen voor alle mogelijke platformen 

en apparaten, inclusief mobiel, TV en browser (Applet). Na 

die initiële aankondiging heeft FX een wat complexe historie  

doorgemaakt. Sinds de zomer van 2011 (ruim vier jaar na 

de eerste publiciteit rondom FX) is er meer duidelijkheid 

en is er ook een bruikbare library en toolset. Dit jaar werd 

verder uitgelegd hoe Oracle de roadmap ziet voor JavaFX:

•  JavaFX wordt geïntegreerd in Java SE (SE8 bevat 

FX8); sinds Java 7Update 6 worden de FX libraries 

 gedistri bueerd in de Oracle Java distributie.

•  JavaFX is de opvolger van Swing, gericht op de 

ontwikkeling  van rijke, grafische desktop-applicaties en 

de user interface voor omgevingen en apparaten  waar 

Java Embedded wordt toegepast. JavaFX is niet(langer) 

bedoeld voor de ontwikkeling van Applets en is ook 

niet gericht op SmartPhones. Oracle laat deze devices  

aan Apple,  Google en wellicht Microsoft. Tablet-

ondersteuning  is technisch mogelijk maar door de 

 huidige geringe belangstelling  niet commercieel belang-

rijk genoeg (dat zou nog kunnen wijzigen).

•  SceneBuilder is de design tool voor de UI die met FX kan 

worden ontwikkeld; SceneBuilder kan stand alone worden 

gebruikt en ook geïntegreerd in de NetBeans IDE. 

In meer algemene zin heeft Oracle aangegeven dat het 

langere termijn geen rol meer ziet voor Java in de browser.  

Met de opkomst van HTML 5 en WebSockets is er nog 

maar heel weinig noodzaak voor Applets. Daarnaast is  

de Java Browser plugin een constant en niet te beheersen  

veiligheidsrisico (zoals de ontwikkelingen in de zomer  

van 2012 versterkt hebben duidelijk gemaakt). 

Een omgeving die Oracle wel ziet als sweet spot voor 

Java toepassingen is in de wereld van ‘embedded’: de 

vele miljarden apparaten - van auto’s, kopieermachines 

en  medische apparatuur tot huishoudelijke apparaten, 

 gereedschap en koffieautomaten - die inmiddels meer  

dan voldoende hardware bevatten om Java Embedded  

te draaien. 
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Deze apparaten hebben wellicht een user interface - te ontwik-

kelen met JavaFX - of behoefte aan connectiviteit - ondersteund 

met diverse standaard Java libraries -of behoeven anderszins 

logica. Java is een populair platform voor dit soort omgevingen  

- en het feit dat er zo’n 10 miljoen Java ontwikkelaars  zijn 

 wereldwijd helpt die populariteit verder vergroten. Met de 

 recente Java ME Embedded 3.2 run time wordt een lichtgewicht  

run time omgeving voor Micro controller en low-power devices. 

De Embedded Suite 7.0 is een bundel van pakweg 60 Mb - die 

volgens Oracle nog tenminste gehalveerd kan worden - met 

afgeslankte versies van SE, GlassFish JEE Applicatie Server en 

JavaDB. 

Het belang van Java Embedded werd verder duidelijk  voordat 

tijdens JavaOne een tweedaagse mini-conferentie over dit 

 onderwerp werd georganiseerd. 

Op dit moment zijn Java ME en Java SE nog afzonderlijke 

 werelden. Het is de bedoeling dat met JDK 8 al zoveel mogelijk 

en tegen 2015 ME en SE volledig uiteinden zijn van hetzelfde 

spectrum aan Java libraries, of beter: een Java omgeving kan 

flexibel worden samengesteld uit de noodzakelijke modules  

- met hulp van de modularisatie die project JigSaw gaat 

introduceren  voor het Java platform. Minder modules betekent 

kleinere footprint en dus meer geschikt voor ME/Embedded. 

En voor het gehele spectrum - lichtgewicht ME tot compleet 

SE - dezelfde ontwikkelvaardigheden. NB: flinke winst wordt 

ondermeer gehaald met FX8 in ME door FX8 niet op Swing 2D, 

3D en XWindows te laten gaan, maar direct de GPU (grafische 

processor) te laten aanspreken.

Na de bijna-ondergang van J2EE - de Java Enterprise Edition - 

aan het begin van de 21e eeuw en het scherpe herstel ingezet 

door JEE 5 (mei 2006)- JPA, Annotaties, JSF en GlassFish - en 

doorgetrokken met JEE6 (eind 2009) is het al weer bijna tijd 

voor JEE7. Het huidige plan voor JEE7 mikt op april 2013, en dat 

zal ook wel worden gehaald.  Overigens: in najaar 2012 zijn er 

14 gecertificeerde  implementaties van de JEE6 standaard.

De scope van JEE7 is drastisch bijgesteld: de vorig jaar nog  stevig 

geponeerde doelstelling om Cloud en SaaS/PaaS als kernthema 

te gaan oppakken met JEE7 is losgelaten. De leveranciers zijn 

het nog bij lange na niet eens over wat er in de standaard op dit 

gebied zou moeten worden ondersteund - eerlijk gezegd is het 

meeste dat er op Java Cloud gebied gebeurt nog betrekkelijk 

experimenteel en onvolwassen. Dat neemt overigens niet weg 

dat JEE7 een waardevolle nieuwe generatie brengt van het Java 

Enterprise platform, met ondermeer verdere vereenvoudiging,  

meer productiviteit ondermeer door meer Dependency 

Injection,  en ondersteuning rondom HTML 5, REST & JSON en 

WebSockets die voor moderne web- en mobiele  applicaties van 

groot belang is.

Java SE 8
Ook zonder project JigSaw bevat SE 8 een aantal belangrijke 

ontwikkelingen. Oracle zal haar twee JVMs - JRockit (ex-BEA) 

en HotSpot (voormalig Sun) samenvoegen - met het beste van 

beide  gecombineerd. Swing is vanaf SE 8 zoals gezegd vervangen  

door FX8 als de voorkeurs-library voor het ontwikkelen van user 

interfaces. NB: Swing zal nog lange tijd ondersteund blijven, 

maar zal niet verder ontwikkeld worden. Een belangrijk thema  

in SE 8 is ondersteuning van parallelle operaties  voor nog 

 eenvoudiger benutting van meerdere cores in moderne CPUs.

Nieuw in SE 8 is de ondersteuning in Java van closures (meer 

specifiek: Lambda expressies), een programmeer-concept dat 

in veel andere talen al geruime tijd opgang  doet (het con-

cept dateert uit de jaren 60 - http://en.wikipedia.org/wiki/

Closure_%28computer_science%29). Closures zijn lokaal 

 gedefinieerde functies (enigszins vergelijkbaar met anonieme 

inner classes) die, met de context inclusief variabelen waarin ze 

gedefinieerd zijn, als parameter uitgewisseld kunnen worden.  

Project Lambda in SE 8 ontwikkelt de taalondersteuning voor 

dit concept in Java. Een goede uitleg over closures in Java 

staat hier: http://java.amitph.com/2012/08/at-first-sight-with- 

closures-in-java.html. De meerwaarde van closures in Java zou 

overigens ondermeer moeten zitten in hogere productiviteit 

en compactere, beter onderhoudbare code, betere benutting 

van multi-core CPUs en een aantal verbeteringen in de Java 

 Collections voor bulk-data verwerking.

Veel aandacht tijdens JavaOne 2012 was er voor JavaScript 

 integratie op de Server. Hoewel deze faciliteit sinds Java 6 met 

de Rhino JavaScript engine al beschikbaar is, wordt in SE 8 een 

stevige renovatie doorgevoerd. De nieuwe Nashorn (het Duitse 

woord voor neushoorn)engine zorgt voor een sterk verbeterde 

integratie van het dynamische JavaScript met het statische Java. 

De performance is tot 20 keer sneller en komt enigszins in de 

buurt van de V8 JavaScript engine die Google voor de Chrome 

browser heeft ontwikkeld. Verder werkt Oracle aan een imple-

mentatie voor de JVM van node.js, een erg populaire Java Script 

library voor event-gestuurde, snelle, parallelle toepassingen.

In SE 8 komt dat eindelijk de langverwachte nieuwe Date en 

Time API (JSR 310) waarmee het gemak van libraries als Joda 

eindelijk onderdeel wordt van de standaard Java omgeving. 

Vaarwel GregorarianCalendar. Ook in SE 8 de mogelijkheid van 

annotaties op Java Types (JSR 308) die ondermeer ontwikkeling  

van pluggable type checkers mogelijk moet maken. Ook 

opvallend:  het einde van Permanent Generation (permgen) uit 

de JVM. Dit zou het makkelijker moeten maken om Garbage 

Collection te tunen.

Java EE 7
Zoals gesteld is de scope van JEE7 naar beneden toe bijgesteld.  

Om de geplande release datum van voorjaar 2013 te halen. Cloud 

en ondersteuning voor PaaS-omgevingen is doorgeschoven  

naar JEE8. Daarmee is JEE7 niet een lege huls geworden. De 

nieuwe specificaties - Batch, (J)Cache, JSON-P en WebSockets 

API - voegen nuttige nieuwe  functionaliteit toe. 

 

De Batch API (JSR JSR 352) bijvoorbeeld beschrijft een standaard  

set aan annotaties en classes die op iedere JEE Server beschik-

baar zullen zijn om de scheduling en afhandeling van complexe 

applicatie activiteiten te definiëren in termen van ondermeer 

Jobs & Steps, Job Items, Job & Step Instances, Checkpoints en 

diverse listeners. 

De JCache specificatie (JSR 107) definieert een API die door 

JEE server leveranciers zal moeten worden geïmplementeerd 

voor het cachen van Java objecten. Functionaliteit die bekend 

is van cache producten als TerraCotta, Coherence, Infinispan 

(JBoss), eXtreme Scale (IBM) en de memcache service van 

Google  AppEngine wordt beschreven in deze API. Applicatie 

ontwikkelaars  gebruiken Cache services zoals beschreven in de 

API en kunnen op JEE Container niveau de keuze maken voor de 

cache implementatie.

Van bestaande specificaties bevat JEE7 een upgrade: Servlet  

3.1, JMS 2.0, JPA 2.1, EJB 3.2; Bean Validation 1.1, CDI 1.1, EL 

3.0 and JAX-RS 2.0, JSF 2.2. Voor sommige van deze specificaties  

is de impact betrekkelijk klein - en misschien wel vooral van 

belang  om de doorgaande ontwikkeling van de specificatie 

te demonstreren.  Voor andere gaat het om een significante  

 upgrade. Bijvoorbeeld de JMS specificatie  (Java Message  Service) 

ondergaat  de eerste upgrade in tien jaar. Het  programmeren 

met JMS resources wordt aanzienlijk eenvoudiger,  dankzij de 

ondersteuning van  annotaties en resource injectie. Bovendien 

zal het  makkelijker zijn om JMS implementaties van verschil-

lende leveranciers met elkaar te combineren. 

Ook Servlet 3.1 vormt een belangrijke stap, vanwege de (voor-

bereiding voor de) ondersteuning van het WebSocket protocol. 

De nieuwe WebSocket API ondersteunt ook WebSockets - maar 

dan buiten de wereld van de Servlets en de HTTPSession om - 

ondermeer door POJOs met specifieke annotaties als container  

managed WebSocket handler (publisher en/of listener) te con-

figureren. De JAX-RS 2.0 specificatie en de nieuwe JSON-P (voor 

parser) API voegen aan de deze WebSocket ondersteuning de 

basis toe voor het afhandelen van JSON payloads. Niet in de 

scope voor JEE7, maar wel voor snel daarna, is de JSON-B speci-

ficatie die een binding beschrijft van JSON naar POJOs en terug, 

vergelijkbaar met JAXB voor XML en POJOs.4 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 
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De functionaliteit van EL expressies wordt in de EL 3.0 

zeer sterk uitgebreid qua functionaliteit en vereenvoudigd 

qua syntax. EL wordt toegepast binnen JSP en JSF en ook 

in  bijvoorbeeld CDI. Een simpele uitbreiding van EL is de 

ondersteuning van + voor String concattenatie. Maar ook 

nieuw in 3.0 is het gebruik van lokale variabelen en meerdere 

‘statements’ binnen EL expressies (;) en ook het gebruik 

van de toekenning (=) om setter-methodes op beans aan 

te roepen. Lamba-expressies worden ondersteund als ook 

een groot aantal Collectie bewerkingen, inclusief forEach, 

filter, en sorted. 

De thema’s voor JEE 8 en verder zijn ondermeer standaar-

disatie en code hergebruik, productiviteit (voor ontwik-

kelaars), portabiliteit (over leveranciers, servers en clouds 

heen), modulariteit (om het platform flexibel te vormen 

afhankelijk van de behoefte), uitbreidbaarheid en daarmee  

innovatie. De Cloud en ondersteuning voor JEE binnen 

PaaS-omgevingen is een belangrijk focus, met duidelijke 

belangen voor Oracle en andere JEE leveranciers met cloud 

initiatieven. JEE7 is uiteraard het fundament voor JEE8.

Oracle is een bedrijf met een missie. En de missie is duidelijk:  

de cloud. Na een aarzelende aanloop in het afgelopen 

jaar zijn de aankondigingen en vergezichten spectaculair.  

Een breder palet dan welke cloud-leverancier dan ook: 

SaaS in de volle breedte, PaaS en IaaS met de verras-

sende optie om de Oracle Cloud ook in huis te halen.  

Het is Oracle menens, gezien ook de enorme investeringen 

en bijvoorbeeld de vele aanpassingen in allerlei producten  

om cloud deployment en beheer mogelijk te maken. Een 

uitermate sterk argument in de Oracle Cloud is het feit 

dat dezelfde software wordt gebruikt in de cloud die ook 

 on-premise wordt toegepast. 

Het Oracle Social Network klinkt als een mooi idee. Facebook 

voor professioneel gebruik - geïntegreerd met bedrijfs-

applicaties. Of het gaat lukken? Eerst moet die dienst 

 beschikbaar komen buiten de muren van Oracle zelf - waar 

deze opvolger van BeeHive al enige tijd wordt ingezet - en 

dan zal blijken of organisaties er daadwerkelijk op instappen. 

Voor partners en zelfs individuele ontwikkelaars biedt het 

OSN een mooie kans om extensies te ontwikkelen en die 

via de Oracle App Store (ook nog in ontwikkeling) aan te 

bieden.  Dat laatste geldt overigens ook voor extensies van 

de SaaS applicaties van Oracle en custom applicaties die 

via de Oracle Cloud Java Service eenvoudig aan een groot 

publiek kunnen worden aangeboden.
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Conclusies en volgende stappen
Ondersteuning van mobiele ontsluiting van enterprise 

 applicaties is een ander voornaam thema. Oracle biedt 

voor een groot aantal producten RESTful APIs aan die 

 ontwikkeling van zelfgebouwde mobiele applicaties 

mogelijk  maken. Daarnaast heeft Oracle de ADF Mobile 

technologie gelanceerd. Hiermee kunnen - bijvoorbeeld op 

basis van RESTful service of SOAP Web Services - mobiele 

apps worden  gebouwd voor iOS (nu beschikbaar) of Android  

(in de nabije toekomst) op grotendeels dezelfde manier als 

waarop reguliere (browser based) ADF applicaties worden 

gebouwd. Deze ADF Mobile applicaties kunnen gebruik-

maken van device specifieke functies - fotocamera, email, 

GPS, contactlijst - en kunnen ook off-line gebruikt worden. 

Oracle gebruikt ADF Mobile zelf voor de bouw van mobiele  

extensies voor ondermeer Oracle Applications - Siebel, 

 PeopleSoft, JD Edwards, eBusiness Suite en Fusion Applications.

Out & In
De volgende figuur geeft een visuele indicatie van wat 

op basis van Oracle OpenWorld en JavaOne lijkt te gaan 

 verdwijnen (links in de figuur) en wat juist in opkomst is 

(aan de rechterkant):

 

Deze inschatting is zeer subjectief, gebaseerd op de 

 indrukken tijdens de conferentie - zowel op feiten, 

 aankondigingen en ook opmerkingen in de wandelgangen 

en op de demo grounds.

Na alle aankondigingen moet Oracle nu ‘put their money 

where their mouth is’ of beter nog ‘get us some pudding 

to eat’. Gaat de cloud zich zo ontvouwen als Oracle heeft 

 aangekondigd. En blijkt dat inderdaad goed werkbaar 

te zijn - zo goed dat organisaties er massaal naar gaan 

 overstappen? Waarschijnlijk eerst voor test-omgevingen 

en later voor productie van perifere systemen. En kan 

Oracle dan de service niveaus bieden die voor enterprise 

 toepassingen vereist zijn? In de loop van 2013 weten we 

hier veel meer over.

Begin 2013 zouden de 12c release van de Oracle Database 

en de 11gR1 Patch Set 6 release van Fusion Middleware 

moeten uitkomen, gevolgd in april door de definitieve 

JEE7 specificatie en in de zomer door Java SE 8 - beide 

cruciaal  voor de evolutie van het Java platform en de Java 

community.  Rond OOW 2013 zal dan Fusion Middleware 

12c het daglicht zien.

Ontwikkelaars zouden er verstandig aan doen de 

 opkomende sleuteltechnologieën te overwegen voor hun 

persoonlijke portfolio; met name HTML 5, REST & JSON, 

JavaScript en Web Sockets spelen een belangrijke rol, 

 zowel voor de cloud als voor rijkere browser applicaties  

en mobiele toepassingen.

Van 22 tot en met 26 september 2013 vinden Oracle Open-

World en JavaOne 2013 plaats. Te zijner tijd zullen we 

 vanuit AMIS een nieuwe Oracle Uitzicht beschrijven.

Het vervolg
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Bronnen en ondersteunend materiaal
•   Content Catalog for Oracle OpenWorld and JavaOne

  https://oracleus.activeevents.com/connect/search.ww?event=openworld en

  https://oracleus.activeevents.com/connect/search.ww?event=javaone

• AMIS Blog 

 –  www.technology.amis.nl

• Hundreds of blog-articles everywhere on the internet

• YouTube Channel

 –  www.youtube.com/user/Oracle/oracleopenworldlive

• Recorded (keynote) Sessions OOW On Demand

 –  www.oracle.com/openworld/live/on-demand 

Bronnen ten aanzien van Oracle Database 12c (op het  moment van schrijven  

nog in beta en onder NDA):

•  Tom Kyte’s OOW12 presentatie (CON8429): Top 12 New features 

 http://vdisk.weibo.com/s/fksEF

•  Sessie CON8511 - Temporal Database Capabilities with the Latest Generation of 

 Database Technology door Kevin Jernigan (Senior Director Product Management) 

 over Flashback en Valid Time (Temporal) Modeling

•  CON8529 - PL/SQL Enhancements Brought by the Latest Generation of  Database 

Technology door Bryn Llewellyn (Distinguished Product Manager)

•  CON8629 - Consolidating Databases with the Latest Generation of Database 

Technology door Bryn Llewellyn (Distinguished Product Manager)

• Sessie HOL10055 Oracle XML DB Hands-On Lab

• Sessie BOF9908 - Oracle XMLDB BOF Panel Session

•  Sessie CON8442 - Design Guidelines and Performance Tuning for Storing XML  

in Oracle Database

•  General Keynote sessies GEN8259 door Andrew Mendelsohn (Senior Vice 

 President Database Server Technologies)



Werken bij

Bij AMIS werken spraakmakende consultants en Oracle ACE’s die regelmatig op het  podium 

staan om hun visie op Oracle technologie te geven. Tegelijkertijd werken bij AMIS ook veel 

consultants die gewoon goed zijn in hun vakgebied. Wat al die mensen met elkaar delen 

is hun drive om met zijn allen de Oracle technologie te doorgronden en toe te passen in 

spraakmakende projecten bij opdrachtgevers. Vooral bij opdrachtgevers waar we echt het 

verschil mogen maken. 

Kennisdeling is dan ook geen loos begrip bij AMIS. Er zijn Special Interest Groups, een zeer 

actieve Yammer community, technologie blogs waarop tips worden gedeeld en  natuurlijk 

ook collegiaal contact. 

Je wordt van de ene technische uitdaging in de andere geslingerd. Je staat er nooit  alleen 

voor, maar als je een verrassende elegante oplossing bedenkt, dan is waardering jouw 

deel. Soms maken de omstandigheden dat we lang en hard moeten doorwerken. Maar dat 

levert ook de mooiste indianenverhalen op, die we graag bij borrels delen. 

Wil jij kennismaken met AMIS? 

Kijk op www.amis.nl of neem contact met ons op via info@amis.nl of +31(0)30 601 6000.



www.amis.nl

AMIS is dé kennisleider in Nederland voor Oracle en Java technologie.

Wij helpen u met technische innovaties en om een betrouwbare
Oracle infrastructuur te realiseren.

AMIS Services l Edisonbaan 15 l 3439 MN Nieuwegein l T. +31(0)30 601 60 60 l E. info@amis.nl


