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Kontajnery na virtuálnom serveri
V operačnom systéme Linux - jednoduchosť, bezpečnosť
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• Uniformnosť vývoja a testu

• Rýchlejšia príprava testovacej infraštruktúry

• Podman - Nahradzovanie privilegovaných užívateľov bežnými pre vyššiu bezpečnosť

• Gitlab CI - podpora podmanu v gitlab runneri ako samostatný executor zatiaľ nie je

• Nastavenie bežného užívateľa aj v samotnom kontajneri počas behu - USER 1000

• Kompilácia aplikácií v kontajneroch a využitie predchádzajúcich výsledkov



• Limity na pamäť

1. runtime režim na kontajner

2. kontrola pamäte v Java virtual machine:

java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep UseContainerSupport

bool UseContainerSupport = true {product} {default}

java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep MaxRAMPercentage

double MaxRAMPercentage = 25.000000 {product} {default}

-XX:MaxRAMPercentage=75.0

• limit na cpu - runtime režim na kontajner postačuje

Java aplikácie v kontajneroch
Stabilita celého systému a limity behu

33



• Podman
podman run --rm -ti --cpus=0.5 --memory 1g adorsys/java:8 java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep MaxHeapSize

uintx MaxHeapSize := 268435456 {product}

podman run --rm -ti --cpus=0.5 --memory 10m adorsys/java:8 java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep MaxHeapSize

uintx MaxHeapSize := 8388608 {product}

• Openshift

• Zber logov

– elasticsearch vyžaduje prostredníka pri prijímaní logov

- fluentd ako collector logov ponúka viac funkcií, je použitý aj v openshifte

Java aplikácie v kontajneroch
nastavenie limitov s podmanom a v openshifte, zjednodušovanie
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• Import hotového Docker kontajneru

• Import z public repository

• Import z private repository

• Build kontajneru zo zdroja, z git repository

• Source to Image - S2I

Kontajnery v Openshifte
Možnosti vytvárania kontajnerov v Openshifte
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• GUI – Web console Openshiftu
• Intuitívne nasadzovanie rôznych foriem deploymentov

• Výber z public/private zrojov

• Git, Dockerfile, S2I

• Rýchle nasadenie, investigovanie možností

• CLI – command line interface: Openshift client
• oc get all, oc apply –f, oc adm ..

• Nástroj podobný ako Kubernetes kubectl

• Kompletná správa OS clustra ako aj deploymentov

• Templates
• Rapídne nasadzovanie celých prostredí pomocou yaml templates

• Potreba zadefinovať všetky premenné parametre v prostrediach

• Pracnejšia príprava

Spôsoby nasadzovania (deployment) v Openshifte
CLI, GUI, Templates
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• Deployment
• Najčastejšia forma nasadenia aplikácie

• Vytvára ReplicaSet

• Možnosti pri debuggingu Java aplikácií (vyradenie z aktívnej ReplicaSet)

• DeploymentConfig
• Umožnuje rollout, rollback

• Automatické rollbacky

• StatefulSet
• Vhodné pre stateful aplikácie

• Drží stabilné názvy kontajnerov:
• web-0

• web-1

• ...

• Pri nasadzovaní možnosť určovať postupnosť výmeny kontajnerov

Formy Deploymentov
Deployment, DeploymentConfig, StatefulSet
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Otázky?
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