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Af Stig Andersen
[prosabladet@prosa.dk]

GOTO-konferencen fejrede 20 års jubilæum i slutningen 
af sidste år, som en af de mest toneangivende udvikler-
konferencer herhjemme. Tallene afslører, at den lever i 
bedste velgående. 500 deltagere i 2014, 1.000 deltagere 
i 2015, og i 2016, hvor man var flyttet ud i Bella Center i 
Ørestad, nåede man et rekordhøjt deltagerantal på 1.200 
og med folk på venteliste. De mandlige deltagere var i 
den grad i flertal, men andelen af kvindelige speakers 
var stor i år. Den angelsaksiske verden var ualmindeligt 
godt repræsenteret på scenerne med sporadiske optræ-
dener fra andre nationaliteter. 

Fanger tendenserne
GOTO er i den grad en udviklerkonference, som forstår 
at fange de tendenser, der præger udviklermiljøerne, 
både på proces- og værktøjssiden. Agil udvikling og 
continuous nærmest alting fylder typisk meget, men der 
kommer hvert år nyt til. På arkitektursiden har micro-
services fyldt en del de senere år, hardware primært i 
form af droner og robotter har også fået sin plads, og i 

år havde man et helt track om machine learning - et af 
tidens hotteste teknologiemner.

Boost til udvikleridentiteten
Flertallet af deltagere svarer ”ny inspiration”, når man 
spørger dem, hvorfor de har valgt, henholdsvis fået lov 
til at bruge arbejdsdage på, at tage på konferencen. 
Nogle gange er det tips til nye konkrete værktøjer, 
der bliver ens takeaway, men måske oftere et mere 
udefinerbart boost af ens udvikleridentitet og måske 
ligefrem stolthed over de ting, man som udvikler er i 
stand til at skabe. Her er kvalitet og karisma hos konfe-
rencens talere afgørende for succes, og her står GOTO 
typisk stærkt. Linda Rising, Raffaello d’Andrea, Dan 
North og Scott Hanselman var gode eksempler på det 
i år, men der var sikkert flere, man bare ikke nåede 
at se. 

Tjek gotocon.com/cph-2016 og GOTO’s YouTu-
be-channel for præsentationer og videoer fra konfe-
rencen.

Her henter it-udviklerne

INSPIRATION 
og fanger tendenser
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“I talked to  
this guy at Intel 

about the cloud, and 
he asked if that was 
what the hipsters 
called hosting?”

“ASCII art  
is how Microsoft 

tells you that 
we are not evil 

anymore”

“I talked to  
a person at Intel 

who had forgotten 
more about 

software than  
I will ever  

know”
“Every time 

someone shows 
you something cool 
on the internet, you 
have to right-click 
to make sure it's 

not Flash”

“You got to  
make them suffer 

first, because 
if computers 

were easy, then 
anybody could do 
it, and we can’t 

have that”

“I have  
said it before:  
I do work for 
Microsoft,  
but I work 
remotely”

Nogle af talerne på GOTO ryger med jævne mellemrum 
over i ren stand-up. Citaterne her kommer fra den meget 
underholdende keynote af Scott Hanselman, Principal 
Program Manager hos Microsoft, blogger, forfatter, un-
derviser, blandt meget andet.
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“Som softwareudvikler  
i en hardwareorienteret 

virksomhed har man meget at 
byde ind med i forhold til selve 

udviklingsprocessen”
Gregory Pelcha, Senior Software Engineer  

and Technical Lead, Universal Robots
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Robotindustrien er også for  

SOFTWAREUDVIKLERE
Ifølge Gregory Pelcha fra Universal Robots har softwareudviklere rigtigt meget at bidrage med 
i robotindustrien.

Af Stig Andersen
[prosabladet@prosa.dk]

Gregory Pelcha, Senior Software Engineer and Techni-
cal Lead hos Universal Robots i Odense, fortæller med et 
smil, at han ikke selv havde valgt titlen til sit oplæg ”How 
to Survive in the Robotics Industry as a Software Devel-
oper”. Han mener egentlig ikke, det er et spørgsmål om 
overlevelse, men nærmere om forskelle i tilgangen til 
udviklingsprocessen.

– Som softwareudvikler i en hardwareorienteret virk-
somhed har man meget at byde ind med i forhold til sel-
ve udviklingsprocessen. Hvis man er vant til at arbejde 
ud fra de agile principper, har man et mindset, som er 
anderledes end det, man typisk finder i en robotvirk-
somhed som Universal Robots, siger han.

Nytænkning af processer
Iterative forløb, teamarbejde, forbedring af testprocedu-
rerne og løbende udvikling af deployment-processen er 
noget af det, Gregory Pelcha har været med til at indføre, 
siden han kom til Universal Robots i 2013. Det er et skifte 
fra en situation, hvor projekterne typisk blev tildelt én 
person ud fra dennes kompetencer, og hvor der blev 
planlagt på meget langt sigt. 

– På mange måder ligner udviklingsprocessen i hard-
wareorienterede virksomheder det, vi gjorde i softwarein-
dustrien for år tilbage. Man prioriterer stabilitet meget højt, 
og der er traditionelt en tøven over for hyppige ændringer 
og updates – også fra kundernes side, fortæller han. 

Han har ikke et klart bud på, hvorfor det forholder 
sig sådan, men en del af forklaringen kan være, at man 
arbejder med fysiske enheder, hvor fejl kan have dra-
stiske konsekvenser.

Som softwareudvikler i Universal Robots er man om-
givet af kolleger med en ingeniørmæssig baggrund 

inden for hardware. Det giver helt naturligt nogle ud-
fordringer.

– I starten blev jeg nok set på med en vis skepsis, 
når jeg sad til møderne og udbredte mig om de æn-
dringer, der efter min mening skulle indføres. Mit ind-
tryk er, at de nu har vænnet sig til mig, siger Gregory 
Pelcha.

Han havde absolut ingen erfaringer inden for robo-
tindustrien, da han kom til Universal Robots. Virksom-
heden søgte en udvikler med Java-erfaring til at arbej-
de med UI’en på de tablets, der anvendes til at styre 
robotterne. 

– Selvom jeg ikke arbejder direkte med embedded 
software til robotterne, er der en grundlæggende fa-
scination ved at arbejde med noget, der har en direkte 
effekt i den fysiske verden, siger Gregory Pelcha.

Gode fremtidsmuligheder
Han ser rigtigt gode fremtidsmuligheder for software-
udviklere i brancher, der traditionelt har ansat folk med 
hardwarebaggrund. Lige nu er der måske ikke så man-
ge virksomheder, som har fået øjnene op for værdien 
ved at ansætte rene softwareudviklere, men det vil efter 
Gregory Pelchas mening komme – og ikke kun fordi 
softwareudviklere kan tilføre nyt på det procesmæssige 
område.

– De fysiske enheder skal efterhånden som en helt 
naturlig ting kunne tilgås via cloud-løsninger, og dataop-
samling bliver stadig mere centralt. På de områder har 
softwareudviklere rigtigt meget at tilbyde, siger han. 
Hans opfordring lyder derfor, at man som softwareud-
vikler endelig ikke skal holde sig tilbage for at søge job 
inden for eksempelvis robotindustrien.
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HØJDEPUNKTER FRA GOTO
Vil du arbejde på en computer fra 2001? 
Spørgsmålet i overskriften blev stillet af Dan North, GOTO-ve-
teran og altid god for en underholdende og inspirerende opsang 
til udviklermiljøet. Han antog, at svaret var nej, på samme måde 
som svaret bør være nej til at udvikle software ud fra nogle prin-
cipper, der blev fastlagt af en gruppe mænd – og ja, der var kun 
mænd til stede – i en hytte i Utah i februar 2001. Det Agile Mani-
fest er ikke nyt længere og trænger til en update, så den leverede 
Dan North i form af en omgang korrektur på storskærm.
"Deliver frequently" blev rettet til "Deliver continually", "Regular 
reflection and tuning" blev rettet til "Continual reflection and tu-
ning" – helt i tråd med den generelle "continuous-tendens" på 
konferencen. "Early and continuous delivery of software" blev til 
"Early and continuous delivery of value", og "Working software 
is measure of progress" blev til "Business impact is measure of 
progress" – så fik vi lige slået fast, at i dag er software, hvor vel-
fungerende den end måtte være, ikke et mål i sig selv. Og som 
der er ved at være tradition for på GOTO-konferencerne, levere-
de Dan North et seriøst angreb på SCRUM-industrien med dens 
metodebeskrivelser, certificeringer og så videre. "The best pyra-
mid scheme ever!", som han kaldte det. SCRUM var en af flere 
mulige implementeringer af de agile principper, men ifølge Dan 
North ikke andet end den bedst markedsførte.

Maskinrevolutionen er over os
Der er stjerneaura omkring Raffaello d'Andrea, når han indta-
ger scenen – også selvom han i modsætning til en efterhån-
den berømt TED Talk fra marts i år ikke har hele sin armada af 
autonome, men dog samarbejdende, flying machines med i 
showet. Det er godt gået at få en forsamling på omkring 1.200 
personer, der må forventes at være mere teknisk kyndige end 
gennemsnittet, til at bryde ud i klapsalver, da det lykkes ham 
at få en firkantet metalramme til at balancere på det ene hjør-
ne. Men implikationerne er faktisk meget store, da balanceak-
ten først lykkes, efter at maskinen har lært sig balanceakten 
ud fra de første fire-fem mislykkede forsøg.
Machine learning og den stadigt lykkeligere sameksistens 
mellem software- og hardware, primært i form af robotter og 
droner, var en rød tråd på konferencen. Raffaello d'Andreas 
keynote "The Coming Machine Revolution" var det helt rigtige 
indlæg til at lægge den linje.
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Microservices: A utopian mystery
Microservices er stadig et hot emne, men hypen er nu også 
iblandet nogle aber dabei'er baseret på praktiske erfaringer. 
Praveena Fernandes, udvikler hos Neo4j, fortalte en war story 
fra et transformationsprojekt, hvor afsættet var et 20 år gam-
melt system skrevet i C.
Seancen havde samlet et stort publikum, som fik en grundig 
gennemgang af 10 gode råd, som erfaringerne fra projektet 
havde kastet af sig. "Small" er stadig "beautiful", og autonomi 
er også godt, men derudover indeholdt listen råd som "Plan 
for contingency, aka breaking changes", "Pay attention to 
your bounded context" og "Choose what works best for you 
and document your reasons". Tjek præsentationen på GO-
TO's hjemmeside for resten af rådene.  

Det er ren magi
Hvordan får man styr på komplicerede sammenhænge mel-
lem personer, selskaber og konti gemt i 11 millioner dokumen-
ter, der tilsammen fylder 2,6 Tb? Svaret er blandt andet en 
open source-grafdatabase som Neo4j, der blev anvendt af de 
kun tre udviklere, der supporterede omkring 400 journalister, 
som arbejdede på de lækkede Panama Papers – et af de stør-
ste og vigtigste læk i historien.
Ifølge selvudnævnt graph addict Michael Hunger er den virke-
lige revolution, at der nu findes værktøjer, som ikke-tech-folk 
som journalister kan anvende til at spotte relationer, der en-
der med at blive de sande kioskbaskere. Relationerne kan nu 
etableres og studeres med afsæt i en database og ikke kun på 
et whiteboard fyldt med tiltagende uoverskuelige håndtegne-
de sammenhænge. Som en journalist havde udtalt i forbindel-
se med arbejdet: "It's like magic".   

Semantisk mapping giver relevans
Jo flere data vi genererer, jo sværere er det at finde lige det, 
der er relevant for den opgave, vi arbejder på. Det rammer 
også den akademiske verden, hvor det kan være en stor ud-
fordring at finde de mest relevante artikler inden for ens vi-
denskabelig felt.
Mads Rydahl, en af de danske forfædre til Siri, der senere blev 
solgt til Apple, gennemgik i sit oplæg "Discovering Similar Re-
search Ideas Using Semantic Vectors and Machine Learning" 
teknologien bag den discovery-service, som den aarhusian-
ske virksomhed UNSILO har udviklet. Løsningen bygger på 
semantisk mapping, som er milevidt fra simpel søgning på 
tekststrenge, keywords og traditionelle ontologier, og som for 
eksempel kan spotte, at en tekst indeholdende "insulin insen-
sitivity in obese children" er emnemæssigt beslægtet med en 
tekst indeholdende "overweight girls may have reduced hor-
mone responses" – endnu et godt eksempel på, at maskinen 
kan hjælpe mennesket med at identificere relationer, der ellers 
ikke ville blive fundet.
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Inspirerende keynotes
Louise Rukan Janø, Software Pilot hos Trifork, er på GOTO for første gang. Hun er nyud-
dannet elektronikingeniør og arbejder i det daglige som Android-udvikler.
– Jeg har hørt nogle rigtigt stærke keynotes, og Scott Hanselmans oplæg om open source 
og diabetesbehandling var også meget interessant, siger hun.
Hun kommer på konferencen for at at lære nyt, men ikke så meget på værktøjssiden.
– GOTO er et rigtigt godt sted at få ny inspiration, men hvis man skal i dybden med nogle 
værktøjer, er det efter min mening bedre at gå til egentlige workshops, siger hun.

Deltagerne  

GOD INSPIRATION, 
MEN MERE TEKNIK

Inspiration til gavn for kunderne
Allan Fejerskov Ravn, Advanced Lead Developer hos NNIT, er på GOTO for tredje gang. 
Han kommer primært for at hente inspiration til arbejdet med sine kunder.
– Hvis man arbejder med de samme kunder over flere år, har man sommetider brug for 
nyt input til, hvordan man kan gøre det endnu bedre for dem. Her er en konference som 
GOTO rigtigt velegnet, siger han.
Han går først og fremmest til oplæg om udviklingsprocesser, primært om agil udvikling og 
Continuous Delivery, som han tror meget på.
– GOTO har altid været stærk på de emner. I år har der for eksempel været et meget 
interessant oplæg af Jez Humble om implementering af Continuous Delivery i forskellige 
statslige amerikanske myndigheder, siger han.

Mere dybde på teknikken, tak!
Brian Jakobsen, løsningsarkitekt hos SKAT, kommer på GOTO for at se, hvilken retning 
udviklingen bevæger sig i - både på proces- og værktøjssiden.
– Der er i øjeblikket rigtigt meget bevægelse i SKAT, hvor der bliver introduceret nye me-
todikker og teknologier. I den forbindelse er det vigtigt at møde andre med erfaring inden 
for softwareudvikling, siger han.
Brian Jakobsen efterlyser dog en lidt anden vægtning mellem metode og teknologi:
– Oplæggene er ofte noget overfladiske på teknologisiden, mens der er mange gode op-
læg om metode. Jeg savner flere cases, hvor man gennemgår de valgte værktøjer og 
forklarer, hvorfor man har valgt dem, og hvordan de spiller sammen i et større økosystem.


