
Software  
Development

Veel (UNIX) systeembeheerders zijn gewend om hun systeem op te voeden, naar 

hun pipes te laten dansen.  Zover dat mogelijk is met bestaande tools, en anders met 

eigen scripts.  Anderen maken van programmeren hun dagtaak.  Bij grote applicaties 

is performance meestal belangrijk, en komen de voordelen van compilers naar boven. 

Tijdens onze najaarsconferentie delen wij op verschillende manieren kennis en 

ervaring over het hele proces van software ontwikkeling.
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najaarSconferentie

baStiaan DreSSen
Cross Site Scripting as a tool

baS willemSen
Scrum: a way of unleashing your 
potential

cecil weSterhof
Werken met BASH

eric l. meijer
Parallelliseren van fractal berekeningen 
met Boost/C++

Ger apelDoorn
Plezier met Puppet

jan-piet menS
Ansible

jc van winkel
C++11, the good, the bad and the ugly

jeroen DekkerS
Systemen beheren met Salt

jeroen jonkman
Ontwikkelen van multi-agent  
systemen met JADE

johan vromanS
Perl Desktop Applications

john van krieken
Het bestrijden van “anti-patterns”  
met reguliere expr

klaaS van GenD
Optimalisatie van C/C++ code  
voor multicore systemen

leo mariS
Python & XML

marko van eekelen
Analysing Java programs with ResAna

mark van cuijk
Versiebeheer met Git: een introductie

martijn rutten
Continuous integration with  
Jenkins, Chuck Norris style

merijn branD
Unicode en Encoding

SanDer Steffann
De impact van IPv6 op software

Steve maDDiSon
CoderDojo

teuS haGen
Domotiga en Gambas

tim hemel
Secure software development

wouter De vaal
Goede Java enterprise  
applicaties bouwen

opEn sysTEmEn En opEn sTandaaRdEn

In deze conferentie hebben  
wij drie tracks:
•	 compilers,
•	 scriptingtalen	en
•	 hulpmiddelen

Het is ons gelukt om veel 
bijdragen te krijgen vanuit de 
leden. Daarbij komen een aantal 
nationaal en internationaal 
ervaren sprekers, voor de 
inhoude lijke afwisseling. Een  
leuk programma, dus.

Naast inhoudelijke lezingen van 
40 minuten delen we nu ook 
praktijkervaringen in 20 minuten. 
Daardoor kunt u 40% meer 
presentaties bijwonen.

toegangsprijzen:
lid zijn of worden
+   early-bird € 120 

vanaf 20 oktober € 135 
vanaf 1 november € 150

 student    €  60
+ 21% BTW
https://nluug.nl/events/nj12/

De kEynoTE wordt verzorgd door alex papaDimouliS. Hij is de man achter de 

populaire blog “The Daily WTF”, sinds 2004 gewijd aan de verbazingen in de IT; die 

vreemde miskleunen die je doen uitroepen WTF!?  Hij zal ons rondleiden door “Ugly code: 

Beauty is in the Eye of the Beholder”.




