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Pred rokom...Orchestrácia kontajnerov

 Pri rozsiahlejšom nasadení kontajnerov môže nastať zložitosť ich správy

 Orchestračné nástroje pomáhajú vývojovým tímom automatizovať 
nasadzovanie, správu a škálovanie kontajnerov, takže sa dokážu 
prispôsobiť zmeneným potrebám aplikácií



Motivácie

 Prinášať pridanú hodnotu s aplikáciami oveľa častejšie

 Získať odozvu oveľa skôr

 Nestrácať čas prepájaním architektúry



Program

 Cloud computing, servisný model trochu inak

 Cloud computing s PaaS

 Vyvíjajte cloud natívne na platforme PaaS - IWCF

 Škálujte cez oblaky

 Záver
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Cloud computing – trochu „iný“ pohľad
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Program

 Cloud computing, servisný model trochu inak

 Cloud computing s PaaS

 Vyvíjajte cloud natívne na platforme PaaS - IWCF

 Škálujte cez oblaky

 Záver



PaaS Charakteristiky

Štruktúrovaná

Potvrdená a presvedčivá

Otvorená

Vylepší produktivitu vývojára 

Minimalizuje činnosti ako prepájanie, inštalácie ‘plumbing’



Cloud computing s Paas platformou
„Nie je až tak dôležité kde beží...ale“
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Kontrakty Princípy



Štruktúrovaná platforma PaaS

 Poskytuje zabudované možnosti a integračné body pre kľúčové oblasti

 Disponuje všetkým, čo potrebujete na opakované spustenie aplikácií, bez 
ohľadu na infraštruktúru, na ktorej platforma beží

 Zameraná na zjednodušenie celkového prevádzkového modelu

 Štruktúrovaný prístup prináša oveľa rýchlejšie získanie skúseností 
 Pri nižšom celkovom úsilí, ktoré je potrebné na prevádzku a udržiavanie prostredia



Potvrdená a presvedčivá

 Vytvorená na základe súboru jasne definovaných zásad osvedčených 
postupov

 Podporuje využitie technologických „kontraktov“ na zabezpečenie a vynucovanie 
správnych postupov, vytvára predpoklady a optimalizácie na odstránenie zložitostí 

 Navrhnutá tak, že je konzistentná v každom prostredí, pričom každá jej  
funkcia pracuje všade rovnako

 Potvrdené postupy ako je softvér nasadzovaný, vykonávaný a škálovaný



Otvorená PaaS platforma 

 Umožní voľbu IaaS vrstvy
 Google Cloud Platform [GCP], Amazon Web Services [AWS], Microsoft Azure, 

VMware vSphere, OpenStack atď.

 Podporí množstvo rôznych vývojárskych rámcov, polyglotových jazykov a 
aplikačných služieb (Java, Ruby, Go, PHP, Spring, atď.)

 Je typicky pod licenciou s otvoreným kódom, napríklad Apache 2 a je 
spravovaná nadáciou



Program

 Cloud computing, servisný model trochu inak

 Cloud computing s PaaS

 Vyvíjajte cloud natívne na platforme PaaS - IWCF

 Škálujte cez oblaky

 Záver



Cloud natívna aplikácia

 Predstavuje typ softvéru, ktorá natívne – prirodzene využíva služby a 
infraštruktúru poskytovanú poskytovateľom cloud computingu

 Je typ softvéru navrhnutého, spúšťaného, škálovaného spoľahlivo 
predikovateľne, kdekoľvek na potenciálne nespoľahlivej cloudovej 
infraštruktúre  



Cloud Foundry - IWCF

Štruktúrovaná, potvrdená, otvorená Cloud Natívna Platforma

Rýchlo a ľahko build, test, deploy, run & škálovanie aplikácií

Práca s ľubovoľným jazykom alebo frameworkom



Programovacie jazyky

Mikroslužby

PaaS Služby

Nasadzovanie a Správa, 
CI/CD, ID, Sec

Dostupnosť, Metriky 
a Patchovanie

Viditeľnosť a Administrácia, 
Rating, App panely 

Operačné systémy

Cloud API

Cloud
runtime

Google AWS Azure VMW OpenStack



Samoobsluha pre vývojára
Flexibilita s riadením

cf push

http://

..a ďalšie



Program

 Cloud computing servisný model, trochu iný pohľad 

 Cloud computing Cloud Foundry

 Vyvíjajte cloud natívne na platforme PaaS - IWCF

 Škálujte cez oblaky

 Záver



Škálujte cez oblaky - multicloud

 Spustiť Cloud Foundry na rôznych cloudoch, privátny, public, hybrid

 Spustiť veľa inštancií Cloud Foundry, ktoré sa javia ako jedna

 Jadrom multicloudového prístupu je Cloud foundry BOSH

 BOSH umožňuje deployment na rôzne IaaS platformy



Multicloud

AWS Azure OpenStack



Aktívny Multicloud

AWS Azure OpenStack



Prípady použitia

 Pružnosť

 Distribúcia záťaže

AWS Azure OpenStack



Prípady použitia

 Pružnosť

 Distribúcia záťaže

Azure OpenStackAzure



Program

 Cloud computing servisný model, trochu iný pohľad 

 Cloud computing Cloud Foundry

 Vyvíjajte cloud natívne na platforme PaaS - IWCF

 Škálujte cez cloudy

 Záver



Záver, alebo ako sa tam dostať

 Zamerajte sa na, štruktúrovanú, otvorená, potvrdenú a 
presvedčivá PaaS platformu

Minimalizuje činnosti ako prepájanie, inštalácie ‘plumbing’

Dodržte  12 princípov pre vývoj aplikácií

Zamerajte sa na rozvoj mikroslužieb, DevOps a Agílneho
prístupu



Pozvánka na workshop:
13:30 - 14:30 „Push“ your Apps to IWCF 
funkčné ukážky IWCF Cloudu "live"
meeting room 1 /druhé podlažie


