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Ako kontajnerizácia 
zjednodušuje prácu

01.



• Podstatne kratší zoznam úloh pri rozbehávaní prostredia

• Kontajnery pripravené v repozitári (databáza, backend)

• Na lokálne naštartovanie potrebných komponentov/kontajnerov
je možné využiť napr. Docker Desktop na vývojárskom stroji

• Vývojár má celé prostredie rýchlo nainštalované

• Vývojári sú použitím kontajnerizácie ovplyvnení minimálne

• Nepotrebujú poznať detaily ohľadom OpenShiftu

• OpenShift beží na zákazníckom serveri (testovacie a produkčné prostredie)

Ako kontajnerizácia zjednodušuje prácu
Príprava vývojového prostredia

17



• Hotový kontajner s databázou pripravený v repozitári (GitLab, Nexus)

• Alebo docker-compose.yml (napr. pre PostgreSQL) + docker-compose up

• Kontajner obsahuje prázdnu databázu

• Aplikačné Flyway skripty na inicializáciu databázových tabuliek a naplnenie testovacími dátami

• Databáza ľahko zahoditeľná a reinicializovateľná v prípade potreby, napr. po chybách počas vývoja

Ako kontajnerizácia zjednodušuje prácu
Kontajner s lokálnou databázou
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Komponenty a 
kontajnery

02.



• Spring Framework -> Spring Boot

• Vstavaný aplikačný server

• Konfiguračné súbory a profily

• Readiness & liveness probes realizované 
prostredníctvom Spring Boot aktuátora
(automaticky pridané endpointy ako /info a /health)

• Výpis logov a chýb na konzolu
(štandardný cloud ready prístup)

• Aplikačné logy presmerované do ELK stacku
(okrem vývojoveho prostredia)

Komponenty a kontajnery
Spring Boot aplikácia
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• IAM / Keycloak (autentifikácia a autorizácia)

• Mailservice / Mailhog (na príjmanie mailov)

• Printservice

• Služba elektronického podpisovania

• Kibana (na prezeranie logov)

• Databáza / PostgreSQL

• Archivačná služba

Komponenty a kontajnery
Ďalšie bežné kontajnery
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Konfigurácia a 
nasadzovanie

03.



• CI/CD prostredníctvom GitLab funkcionality

• Aplikácia a jej pomocné komponenty
(napr. Keycloak) sú nasaditeľne z GitLabu jeho 
prostriedkami (konfigurácia v .gitlab-ci.yml)

• Rýchly deployment do všetkých prostredí

• Jeden build kontajnera s aplikáciou pre všetky 
prostredia => image

• Použité princípy Twelve-Factor App,
všetky nastavenia závislé od prostredia sú 
konfigurovateľné zvonka (napr. enviroment variables)

• Možnosť: default „neškodná“ konfigurácia obsiahnutá 
v aplikačnom builde

Konfigurácia a nasadzovanie
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Otvorené body z 
pohľadu vývoja

04.



• Prebalenie staršej aplikácie

• Viaceré spring boot kontexty v rámci jednej aplikácie

• Rozdelenie na menšie samostatne škálovateľné služby

• Extrakcia spoločných vrstiev (napr. perzistentnej) do samostatných knižníc

• OpenShift pipeline (Tekton)

• Source-2-Image (image build priamo v OpenShifte)

• Konfiguračné mapy pre jednotlivé prostredia

Otvorené body z pohľadu vývoja

25



• Súčasť OpenShift subskripcie, dostupné 
prostredníctvom Operator Hub

• Natívny vývojársky workspace server a IDE

• Prostredie dostupné cez web prehliadač

• Vývojar nemusí nič z vývojového prostredia 
inštalovať priamo na svoj stroj

• Virtualizácia vývojového prostredia / stroja,
náhrada Citrix / Remote Desktop pripojení

• Postavené na Eclipse, využíva Kubernetes a 
kontajnery, predkonfigurované na použitie s 
nainštalovaným OpenShiftom

• Prostredia sú centrálne nakonfigurované a zdielané 
vývojárom

• https://developers.redhat.com/products/
codeready-workspaces/overview

Otvorené body z pohľadu vývoja
Red Hat CodeReady Workspaces 
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Zhrnutie05.



• Zvýšenie produktivity práce tímov, rýchle zapojenie nových ľudí do vývoja

• Podpora agilného vývoja - rýchlejší vývoj a testovanie aplikácií

• Častejšie a automatizované nasadzovanie aplikácií (nových verzií a opráv)

• Automatizovaná tvorba nových prostredí, resp. jednoduchá reinicializácia existujúceho

• Odstránenie závislostí aplikácií od infraštruktúry

• Modernizácia aplikačnej architektúry (cloud native, mikroslužby, API manažment)

Zhrnutie
Prínosy kontajnerizácie na vývoj aplikácií 
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Otázky?
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