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Dit is een handboek over het gebruik van en de migratie naar de publieke cloud. Er is geen voorkennis vereist.
Het handboek is ideaal voor iemand die meer wenst te weten over Cloud, en hoe dit toegepast kan worden in zijn
organisatie.
Het handboek kan ook gedownload worden in PDF formaat .
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Introductie

Wat is Cloud
Cloud computing maakt het mogelijk om on-demand compute (processing) en data opslag ter beschikking te krijgen. De meeste cloud providers laten klanten betalen per uur dat een resource gebruikt wordt. Dit laat toe om
kapitaalintensieve uitgaven te vervangen door een kostenmodel. Het eindresultaat is een significante kostenbesparing, aangezien in het traditionele model aangekochte fysieke hardware vaak onderbenut gaat en snel verouderd
is. Het pay-as-you-go model laat toe om een machine en/of opslag te huren voor een bepaalde tijd, om dan later
te beslissen om een totaal ander (nieuwer) type machine te starten, afhankelijk van de noden van de klant. Door
veel sneller te kunnen inspelen op de vraag, kan een flexibeler en kostenbesparend resultaat gemakkelijk behaald
worden.
Veel clouddiensten worden ook “As a Service” aangeboden, wat wilt zeggen dat het beheer uit handen gegeven
wordt. Dit laat bedrijven toe te focussen op hun core business, zodat organisaties minder tijd en geld hoeven te
investeren in het onderhouden van besturingssystemen, machines, netwerken, en opslagapparatuur. In vergelijking
met on-premise datacenters gaat het zelfs ook over besparingen van koeling, energie, backup-stroom en bewaking.
De trend, gestart in de Verenigde Staten, is om de eigen datacenters af te bouwen in het voordeel van de cloud.
Grote organisaties laten hun volledige infrastructuur managen door cloud providers. De bekendste (en ook grootste) publieke cloud providers zijn:
• Amazon AWS (de marktleider)
• Microsoft Azure
• Google Cloud

Het contract
Publieke cloud laat ons toe om resources te starten, zonder aan een contract vast te zitten. Een cloud account is op
enkele minuten geopend. De betaling gebeurt op het einde van de maand via debit/kredietkaart. De meeste cloud
providers factureren per resource-uur. Een server dat 24h/7 draait voor 1 maand wordt gefactureerd als “prijs per
uur” * 730 uren.
Dit model laat toe om zeer flexibel om te springen met de resources. Het is namelijk mogelijk om meer resources
te gebruiken overdag, voornamelijk tijdens de kantooruren, dan ‘s nachts. Zo betalen klanten die gebruik maken
van Cloud voor hun echt gebruik, en hoeft er niet vooraf onderzocht te worden hoeveel capaciteit een applicatie
nodig heeft. In de cloud kan dit later gemakkelijk aangepast worden, zelfs nadat de applicatie live gaat.
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Worden bepaalde resources toch 24/7 gebruikt, dan geven cloud providers kortingen. Afhankelijke van de provider kan dit achteraf automatisch verrekend worden, of dient de capaciteit vooraf gereserveerd te worden. Het
voordeel is significant, en vooraf gereserveerde capaciteit inkopen is een van de manieren om de maandelijkse
cloud rekening sterk te reduceren.

Het nieuwe model
In het traditionele model dient vooraf de capaciteit van de resources ingeschat te worden en moet er overgegaan
worden tot aankoop van de hardware. Bij het fout inschatten van de benodigde capaciteit kan de investering
te weinig capaciteit leveren (er moet extra hardware aangekocht worden) of teveel capaciteit leveren (er is teveel hardware gekocht, dus hogere operationele kosten). Zelfs als de capaciteit correct ingeschat wordt, dan
toch wordt er altijd meer capaciteit aangekocht dan nodig is. Dit wordt gedaan om de pieken op te vangen en
resulteert altijd in een overschot van capaciteit die verloren gaat. De afbeelding hieronder, geeft dit principe

In
weer:
het cloud model wordt capaciteit niet vooraf aangekocht. Extra capaciteit kan op het moment zelf aangevraagd
worden, exact wanneer de applicatie het nodig heeft. Er hoeft geen nieuwe hardware aangekocht te worden, er zal
simpelweg extra hardware gehuurd worden per extra uur dat deze nodig is. Om nog minder resourceverspilling
tegen te gaan, factureren sommige cloud providers (bvb. Google Cloud) per minuut. De grafiek ziet er nu zo uit:

Wat is Private Cloud
Door de opmars van de mogelijkheden van cloud computing, is er software ontwikkeld om de flexibiliteit van
public cloud ook on-premise te kunnen hebben. Dit werd private cloud gedoopt. De hardware moet nog steeds
aangekocht en onderhouden worden. De software laat echter toe om op deze hardware de management software te
4
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draaien. Dit laat toe om flexibelere compute en storage te beheren gebruik makend van de onderliggende hardware.
Bekende spelers zijn:
• Microsoft Azure Stack (zelfde technologie als Azure, maar dan on-premise)
• OpenStack
Private cloud is geschikt voor bedrijven die hiervoor schaalgrootte hebben. Vaak kunnen ze van hun regulators
(bv. de banken regulator) geen data in de publieke cloud plaatsen. In alle andere gevallen is publieke cloud
aangewezen. Dit handboek behandelt alleen publieke cloud.

1.4. Wat is Private Cloud
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Cloud Providers

Amazon AWS
Amazon AWS is de marktleider in publieke cloud sector. In 2006 werd EC2 gelanceerd als publieke beta. EC2
staat voor Amazon Elastic Compute Cloud en laat toe om een virtuele server (instance in AWS terminologie) te
starten op de cloud infrastructuur. Instances hebben een bepaalde capaciteit uitgedrukt in compute units (cpu),
memory, en I/O performance. Er zijn ook types die geschikt zijn voor applicaties die veel geheugen/CPU vereisen, bepaalde storage kenmerken moeten hebben, of een GPU willen gebruiken. De instances zijn gebaseerd op
virtualisatie technologie.
De instances worden aangerekend per uur, maar ze kunnen ook vooraf ingekocht worden. Er kan ook geboden worden op spot instances, welke toelaten de onbenutte capaciteit van AWS te gebruiken. Spot instances is
het goedkoopste type, maar deze kunnen op elk moment gestopt worden door Amazon, wanneer de onbenutte
capaciteit nodig zou zijn.
Naast instances is er ook storage. Er is Simple Storage Service, kortweg S3, om bestanden in op te slaan (Object
Storage). Er is ook EBS (Elastic Block Storage) dat aan een Windows of Linux instance gekoppeld kan worden.
Zowel S3 als EBS hebben nog storage-tiers die storage tegen verschillende snelheiden kunnen aanbieden aan een
voorafbepaalde prijs.
AWS biedt zeer veel verschillende services aan. Elk jaar komen er verschillende services bij. Zo heeft Amazon
AWS ook: RDS (Database as a service), ElastiCache (Cache as a Service), ElasticSearch (Search as a service),
VPC (Virtual Private Cloud), VPN (Virtual Private Network), SQS (queueing), Route53 (DNS en domein naam
service), Active Directory Services, IAM (Identity & Access Management), en PaaS oplossingen. Deze zijn
enkele populaire services, maar er zijn nog veel meer services beschikbaar. Doordat Amazon AWS zoveel services
aanbiedt en deze ook sterk geïntegreerd zijn met elkaar, is AWS de ideale oplossing voor grote organisaties die
publieke cloud diensten willen gebruiken.

Amazon datacenters
Onderstaande afbeelding
een
goed
idee
over
mer duidt het aantal

toont de globale infrastructuur van Amazon.
de
schaalgrootte
dat
Amazon
AWS
heeft.
Availability Zones aan (onafhankelijke zones

in

Het geeft
Het
numeen regio).
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In 2016 waren Amazon AWS diensten alleen al goed voor meer dan 10 miljard dollar omzet en elk jaar groeit het
belang van deze diensten. Sinds 2010 gebruikt Amazon.com zelf ook de AWS diensten.

Microsoft Azure
Microsoft Azure is de cloud oplossing van Microsoft en bestaat sinds 2010. Ze bieden gelijkaardige diensten aan
als Amazon AWS. Zo ondersteunen ze ook beiden Linux en Windows instances, en hebben ze ook een uitgebreid
storage aanbod.
Bedrijven die al een relatie hebben met Microsoft beginnen vaak sneller met Microsoft Azure dan met Amazon
AWS. Microsoft heeft altijd al een focus gehad op de enterprise klant en staat veel dichter bij deze klanten door hun
lokale sales afdeling. Klanten gebruiken ook al vaak Office 365 en zien Azure vaak als een uitbreiding hiervan.
Het aanbod is echter zeer gelijklopend met dat van Amazon AWS.
Microsoft Azure is beschikbaar in 30 regios in de wereld en heeft een extra 8 regios gepland vanaf 2017.

8
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Google Cloud
Google Cloud is gestart vanaf 2011 en biedt compute, storage, en database services aan. Vergelijkend met AWS en
Azure biedt Google het minst aantal diensten aan. De focus van Google is niet om heel veel verschillende diensten
aan te bieden, maar enkele goede services die gebouwd zijn met de knowhow die google heeft in gedistribueerde
systemen.
Een groot verschil van Google Cloud met andere cloud providers is hoe de billing verloopt. In plaats van vooraf
te betalen voor een gereserveerd instance, gebeurt dit bij Google Cloud gewoon automatisch wanneer de instance
langer draait. Dit maakt het veel operationeel veel gemakkelijker om niet teveel te betalen aan compute capaciteit.

Google cloud heeft momenteel 6 regios.

Andere Providers
Er zijn nog andere publieke cloud providers, maar deze bieden niet de waaier van diensten aan die AWS, Azure
en Google aanbieden. Zo is er nog DigitalOcean dat zowel compute, storage als private netwerk aanbiedt in
verschillende regios. Ook IBM heeft zijn eigen cloud platform ontwikkeld.

2.3. Google Cloud
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Infrastructure as a Service

Wat is IaaS
IaaS staat voor Infrastructure as a Service. Alle publieke cloud providers bieden deze dienst aan. Infrastructure
slaat op de infrastructuur, de hardware, dat aangeboden wordt als een dienst. De hardware dat aangeboden wordt,
zijn virtuele of dedicated servers aan een pay-as-you-go model. Het kan aangeboden worden als een gewone
Linux of Windows server al dan niet met storage. Administrator / root toegang wordt ter beschikking gesteld van
de klant, waardoor het “Shared Responsibility Model” ontstaat. De klant zal namelijk verantwoordelijk zijn voor
alles wat hij op deze server plaatst, en de server zal ook de nodige (security) updates moeten krijgen.

Shared Responsibility Model
Het Shared Responsibility Model betekent dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is van de cloud
provider, en van de klant.
Onderstaande diagram toont de verschillende verantwoordelijkheden.

11

in4it’s Cloud Handboek, Release 1.0

De cloud
provider is verantwoordelijk voor de onderliggende infrastructuur, maar vanaf de klant een instance start, is de
klant verantwoordelijk voor het besturingssysteem en alle software dat op deze instance staat of geïnstalleerd
wordt. Ook blijft de klant verantwoordelijk voor alle netwerk en firewall instellingen die gemaakt worden. De
cloud provider kan bijvoorbeeld een firewall aanbieden, maar de klant dient deze alsnog juist configureren.

Voordelen
Het grootste voordeel van IaaS is het pay-as-you-go model dat toelaat om on-demand resources te starten en weer
te stoppen. Zo dient er alleen betaald te worden voor het eigenlijke verbruik, en niet voor een op voorhand geschat
verbruik. Het laat ook toe veel sneller in te spelen op de veranderingen van de vraag. Wanneer een applicatie
toch meer resources nodig heeft, door bijvoorbeeld een verhoging van de vraag, dan kan de infrastructuur snel
aangepast worden, zonder verlies van investeringen of kapitaal. Een tweede voordeel is dat een groot deel van de
infrastructuur niet beheert moet worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• Stroom
• Backup stroom (backup generatoren en batterijen)
• De fysieke locatie (gebouw, security, onderhoud)
• Bekabeling
• Hardware
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• Netwerk infrastructuur
• Hypervisor (Xen, HyperV, KVM, ESX)
• Firmware

Nadelen
Een nadeel van IaaS is dat het OS en de software nog steeds zelf beheert moet worden. Veel software kan “as a
service” afgenomen worden, zodat het beheer van het OS en de software uit handen gegeven wordt. Voor databases
bestaat er bijvoorbeeld DBaaS, en voor de populairste programmeertalen PaaS, waarbij het beheer van de software
tot een minimum herleid wordt. Voor organisaties is dit interessant, omdat de focus herlegd kan worden van puur
onderhoud naar het beheren, optimaliseren, en onderhouden van de applicatie zelf. Personeel kan vaak beter
ingezet worden, en het werkt ook kostenverlagend voor organisaties. Deze themas worden in detail uitgewerkt in
de volgende hoofdstukken van die handboek.

3.4. Nadelen
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Database as a Service

Wat is DBaaS
DBaaS staat voor database as a service. Cloud providers bieden DBaaS aan om klanten gebruik te laten maken van
databases, zonder deze zelf te hoeven te beheren. De kost voor DBaaS is hoger dan IaaS, vermindert de werklast
significant. Moest een database handmatig geïnstalleerd worden op een instance gebruik makend van IaaS, dan
zou de organisatie werkuren moeten inplannen voor de installatie en het onderhoud hiervan.
De meeste cloud providers hebben een ruim gamma van DBaaS technologieën. De populairste zijn:
• MySQL
• MariaDB
• PostgreSQL
• Oracle (zowel standard editions als enterprise edition)
• Microsoft SQL (zowel beschikbaar op Azure, AWS, en Google Cloud)
• AWS specifiek: Amazon Redshift (Data warehouse) en Amazon Aurora (MySQL en PostgreSQL compatible enterprise DB)
Bij het afnemen van DBaaS wordt geen toegang gegeven tot het onderliggende besturingssysteem. Het grote
voordeel is dat alleen de configuratie van de database zelf beheert moet worden door de klant, en niet de database
inclusief het besturingssysteem. Dit herleidt de overheadkost (aanvragen, gespecialiseerd personeel, opzetten
systemen en OS) van een database tot het minimum.

Licentie
Voor databases die licentiekosten hebben zijn er 2 opties:
• BYOL: Bring Your Own License - eigen licentie wordt aangeleverd door de klant
• License included: de licentie is inbegrepen in de pay-as-you-go prijs (de uurprijs)
De licentie stopt dus niet de mogelijkheid om per uur DBaaS af te nemen. Wanneer de licentie inbegrepen is, dan
wordt er een licentieprijs per uur aangerekend zolang de database gebruikt wordt.

15
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Updates
Database updates kunnen veelal automatisch uitgevoerd worden. Database beheerders kunnen een periode aangeven dat updates uitgevoerd kunnen worden. Wanneer een nieuwe versie of security patch uitkomt, dan wordt
deze automatisch toegepast op de database software. Dit geldt alleen maar voor minor en security updates. Major
updates zullen altijd zelf uitgevoerd moeten worden, omdat functionaliteit kan verschillen tussen versies.
Deze automatische updates kunnen echter gezien worden als een serieuze tijd en kostenbesparing, omdat systeem
of databasebeheerders niet meer het OS/Database hoeven te patchen elke keer er een (security) update beschikbaar
is.

High Availability
Een High Availability setup opzetten, dat kan aardig wat werkuren opslorpen. Hier ook maakt DBaaS het gemakkelijk en kan gekozen worden voor een high availability setup. De cloud provider zal dan twee databases opzetten,
elk in een verschillend datacenter. De 2e database dient dan als standby voor wanneer de primary database onbereikbaar zou zijn. De cloud provider zal een synchrone of asynchrone link leggen tussen de actieve en standby
database. Er is hiervoor geen extra setup nodig voor de klant, dit gebeurt allemaal automatisch en is transparant
voor de gebruiker.

Voordelen
De voordelen:
• Gemakkelijk beheer
• Automatische database updates
• Geen beheer / updates van OS nodig
• Snapshots, backups functionaliteit via web UIs en via SDKs
• Lead time om een database op te zetten van weken naar uren/minuten

Nadelen
Het grootste nadeel is de prijs. DBaaS is duurder dan IaaS, maar door de extra functionaliteit en de verminderde
onderhoudskosten is dit voor een organisatie snel terugverdient. Een tweede nadeel is dat er geen toegang mogelijk
is tot het besturingssysteem zelf, maar dit is zelden een requirement.
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Virtueel Cloud Netwerk

Wat is een Virtueel (Cloud) Netwerk
Cloud aanbieders bieden ook een virtueel cloud netwerk aan. Dit is een netwerk dat volledig is afgeschermd van
andere netwerken. Het is een abstractie van een volledig fysiek netwerk, aangeboden als een geïsoleerd virtueel
netwerk. Dit betekent dat er controle is over de private IP range (192.168.x, 10.x.x.x, enz), routing, en DNS,
vergelijkbaar met VLANs bij traditionele on-premise architectuur.
Dit virtuele cloud netwerk laat toe om volledige private netwerken op te zetten in de cloud, die niet rechtstreeks
toegankelijk zijn vanaf het internet. Typisch wordt dan een VPN opgezet naar het netwerk van de organisatie,
zodat de organisatie kan communiceren met de cloud resources, maar deze toch afgeschermd zijn van het internet.
Het is ook mogelijk om een privaat netwerk op te zetten, met reverse proxies/loadbalancers in het publiek gedeelte,
zodat het netwerk gedeeltelijk publiek beschikbaar is, voor bijvoorbeeld webapplicaties.
In beide gevallen is het mogelijk om firewalls te configuren via de web UIs of via de SDKs om controle uit te
oefenen op het inkomend en uitgaand dataverkeer.
Nieuwe accounts aangemaakt op AWS hebben standaard dit virtueel cloud netwerk (VPC in AWS, Virtual Private
Cloud). De niet-geïsoleerde netwerkconfiguratie in AWS noemt EC2-Classic, maar is niet meer beschikbaar voor
nieuwere klanten. Microsoft Azure’s tegenhanger van VPC is Virtual Networks.

Voorbeeld
Hieronder
is
een
Amazon
VPC
weergegeven
dat
een
privaat
en
publieke
subnet heeft,
waarbij het private subnet toegankelijk is met een VPN en het publieke subnet alleen een loadbalancer heeft om webserver verkeer door te laten:
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Er zijn verschillende mogelijke oplossingen om een privaat subnet te maken en alleen toegang toe te staan voor
het netwerk van een organisatie. Omgekeerd is het ook mogelijk om alleen publieke services te hebben. Alle
cloud providers ondersteunen zowel dynamische als vaste publieke IP addressen en ipv6. VPNs kunnen opgezet
worden as a service of door eigen VPN software te installeren.
Het is mogelijk om in verschillende datacenters zowel een publiek als een privaat subnet te hebben. Applicaties
kunnen beschikbaar gemaakt worden in verschillende subnets in twee (of meerdere) datacenters. In het geval een
datacenter down gaat, blijft de applicatie beschikbaar. Hetzelfde kan bereikt worden met databases. Relationele
databases gebruiken vaak een Master en Standby opstelling. In dat geval kan de Master in 1 datacenter staan in
een privaat subnet en een Standby in een 2e datacenter in een ander privaat subnet.
Amazon spreekt hier over Availability Zones (AZs). Een regio kan verschillende AZs hebben, en elke
AZ is een volledig onafhankelijk datacenter. Een VPC in Amazon is een netwerk in 1 regio, dat de verschillende AZs bevat. Om dit duidelijk te maken wordt hieronder een diagram van een VPC weergeven:
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5.2. Voorbeeld
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Scaling in de cloud

Waarom Scaling?
Scaling (of schalen) is interessant omdat de nodige capaciteit niet op voorhand aangekocht moet worden, maar
on-demand aangevraagd kan worden op het moment een applicatie meer resources nodig heeft. Het grote voordeel
is de prijswinst. Een applicatie of database hoeft alleen maar geschaald te worden wanneer er een hogere vraag
naar resources is. Voor een webshop kan dit bijvoorbeeld koopjesdagen zijn, voor andere applicaties bepaalde
events. Voor nog anderen kan dit totaal onverwacht gebeuren.
Met publieke cloud kan de applicatie zo opgezet worden dat er alleen maar extra resources (bvb instances) afgenomen worden wanneer een bepaalde threshold (indicator) overschreden wordt, bijvoorbeeld het CPU verbruik,
het dataverkeer verbruik, het aantal requests per seconde, of de latency van de applicatie. Wanneer deze threshold
bereikt wordt, dan wordt extra capaciteit toegevoegd om de piek op te vangen. Nadien, wanneer de extra capaciteit
niet meer nodig is, kan deze weer worden afgebouwd.
Capaciteit bijvoegen wordt scale-out genoemd, capaciteit weer verwijderen is een scale-in operatie. Sommige
applicaties of databases kunnen echter niet geschaald worden door extra capaciteit bij te voegen, maar dienen
vervangen te worden door een instance of database met meer capaciteit. Dit wordt dan scale-up genoemd. Scaleup is vaak nodig wanneer de applicatie oorspronkelijk niet voor de cloud ontwikkeld werd. Scale-up is een
alternatief voor scale-out, maar een scale-up gaat vaak gepaard met outages van enkele minuten, waarbij een
scale-out zonder onderbreking naar de eindgebruiker uitgevoerd kan worden. Veel applicaties zijn onderverdeeld
in tiers (bestaande uit een applicatie tier en een database tier), waardoor scaling uitgevoerd kan worden op elke
afzonderlijke tier, waarbij de applicatie tier gemakkelijk scale-out zal ondersteunen en de database tier vaak alleen
maar een scale-up model.
Het beschikbaar hebben van de juiste hoeveelheid resources heeft ook een positieve impact naar de gebruiker van
de applicatie. Responstijden zullen lager liggen en de gebruiker zal een positievere ervaring hebben wanneer het
de applicatie gebruikt.

Scheduled scaling
In sommige gevallen is het ook interessant om tijdsgebonden te gaan schalen. Veel applicaties die gebruikt worden
in organisaties hebben ‘s nachts amper capaciteit nodig. Zo kunnen enkele simpele scaling-rules er al voor zorgen
dat er een positieve impact is op de operationele kosten. Net voor de kantooruren doet de applicatie een scale-out
operatie om de benodige capaciteit te hebben voor tijdens de werkuren. Na de kantooruren kan er een scale-in
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operatie uitgevoerd worden om het teveel aan resources te verwijderen. Deze manier van schalen zorgt al snel
voor een besparing van 50% en meer op de infrastructuurkosten.

Automated scaling
Om automatisch te gaan schalen is het nodig om enkele thresholds te configuren.
Zo kan
het aantal gebruikers van een applicatie als maatstaf genomen worden om meer capaciteit
te gaan toevoegen.
In de afbeelding hieronder is het aantal instances weergegeven dat automatisch een scale-out operatie uitvoerde wanneer de applicatie meer capaciteit nodig had.

Om geen impact te hebben naar de eindgebruiker toe wordt gebruik gemaakt van applicatie load
balancers.
Deze load balancers bieden cloud providers aan als een service, zodat deze niet zelf
beheert moeten worden.
Hieronder is de load balancer weergegeven in een scaling operatie:

22

Hoofdstuk 6. Scaling in de cloud

in4it’s Cloud Handboek, Release 1.0

6.3. Automated scaling
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High Availability

Waarom HA
Publieke clouds zijn ontworpen om high availability aan te bieden zonder dat de klant hiervoor extra hoeft te
betalen. Bij AWS, Azure en Google Cloud is elke regio (bv. europe-west-1) nog eens onderverdeeld in zones (bvb
eu-west-1a, eu-west-1b). Deze zones zijn onafhankelijk van elkaar. Het zijn datacenters die ver genoeg van elkaar
staan, en aparte stroomvoorzieningen hebben. Onderling zijn ze verbonden met glasvezel, zodat de latency laag
genoeg is om snelle datareplicatie te kunnen uitvoeren over het netwerk.
Dankzij dit opzet is het mogelijk om de applicaties en databases zo te plaatsen, dat wanneer er een zone uitvalt,
de applicatie of database toch verder kan functioneren.

HA met DBaaS
Een database opzetten met DBaaS in high availability is letterlijk een checkbox afvinken tijdens de
setup.
Wanneer bijvoorbeeld bij AWS de eigenschap multi_az geactiveerd is, dan wordt de database automatisch gerepliceerd naar een andere zone.
Het architectuur diagram ziet er dan zo uit:
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Wanneer er een onderbreking is in eu-west-1a, dan wordt de standby database van eu-west-1b de master en kan
de applicatie gewoon verder blijven werken (als de applicatie zelf ook in een HA setup geconfigureerd is).

HA met IaaS
Om de applicatielaag high available te maken, dient er gebruik gemaakt te worden van een load balancer.
In AWS kan een enkele loadbalancer in verschillende zones geplaatst worden.
Elke loadbalancer kan dan 1 of meerdere instances onder zich hebben waarnaar het data stuurt.
Valt
er 1 zone uit, dan wordt onmiddellijk al het dataverkeer naar de overblijvende zone gestuurd, die
dan het verkeer naar de healthy (gezonde) instances zal sturen.
Schematisch ziet het er zo uit:
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Deze setup kan ook uitgebreid worden naar een 3-zone high availability setup. De loadbalancer zal dan in 3 zones
aanwezig zijn.

Multi-region HA
het is ook mogelijk om een setup uit te werken dat zich spreidt over verschillende regios. Er kan een
read-replica database toegevoegd worden die in een andere regio staat. Deze database kan dan gebruikt
worden als een alleen-lezen database door de applicatielaag dat in dezelfde regio als de read-replica staat:

7.4. Multi-region HA
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In bovenstaande architectuur is er een applicatie in 2 zones. Eén in eu-west-1 en in een andere in us-east-1. De
database kan alleen maar een standby database hebben in dezelfde regio vanwege latency vereisten. In andere
regios kan de database een read-replica hebben. Dit is een database waar alleen maar van gelezen kan worden, er
kan niet naar geschreven worden.
De latency tussen eu-west-1 en eu-east-1 is natuurlijk wel significant hoger. Daardoor zal een query naar de
database dat een schrijf-operatie moet uitvoeren, langer duren dan wanneer dit in us-east-1 gebeurt. Daar dient
rekening mee gehouden te worden tijdens het ontwerpen of herontwerpen van applicatie.
Routering tussen zones gebeurt op DNS niveau. Zo heeft route53 van AWS bepaalde functionaliteit ingebouwd
om routering te laten gebeuren afhankelijk van waar de eindgebruiker zich bevindt (EU of US in dit geval).
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Self-healing

Wat is self-healing
Auto-healing, of het automatisch herstellen van services is een veel gebruikte capability op publieke cloud. Dit
doordat er altijd gemakkelijk nieuwe resources aangemaakt kunnen worden ter vervanging van unhealthy (ongezonde - niet functionerende) resources.
Het is mogelijk om healthchecks uit te voeren op de instances die deel uitmaken van de applicatielaag. Is een
instance niet meer gezond, dan kan deze automatisch afgesloten worden, en kan er een nieuwe instance in de
plaats komen. Dit model laat toe om de infrastructuur auto-healing of self-healing te maken, wat al snel resulteert
in een paar nachtelijke incidenten minder voor het operations of monitoring team.
DBaaS en andere producten die aangeboden worden als een service hebben typisch deze healthchecks ingebouwd.
Wanneer multi-az geconfigureerd wordt op een database, dan worden deze healthchecks automatisch uitgevoerd
en dan wordt, transparant voor de eindgebruiker, de master database automatisch vervangen door een standby
database.
Naar de eindgebruiker toe betekent dit een verbetering van de klantervaring. Een slecht functionerend deel van de
infrastructuur kan snel geïsoleerd en vervangen worden door nieuwe goedwerkende resources. In een wereld waar
hardware en software failures zeer courant zijn, geeft dit veel meer zekerheid om applicaties altijd beschikbaar te
houden voor de eindgebruikers.

Self-healing in detail
AWS, Azure, en Google cloud bieden load balancers aan die kunnen nagaan of hun onderliggende resources (de
instances) gezond zijn. Deze healthchecks worden typisch uitgevoerd met een TCP ping op een bepaalde poort of
een HTTP call uit te voeren. De applicatie kan zelf ook programmatuur uitvoeren om na te gaan of de instance
healthy is. Ook Andere metrics kunnen in acht genomen worden bij het bepalen van de instance status is. AWS
heeft indicatoren die een alarmstatus geven wanneer er iets mis gaat met de onderliggende hardware, vaak nog
voordat een impact merkbaar is.
Onderstaande architectuurdiagram geeft self-healing weer op de AWS cloud. De Load Balancers voeren
healthchecks uit om na te gaan of de instance nog gezond is. In het geval deze niet gezond is, dan
wordt er geen dataverkeer meer gestuurd naar de betreffende instance. Het is dan aan het autoscaling mechanisme om een nieuwe instance te starten. Met de database is het anders, omdat relationele databases altijd maar 1 master hebben. Hier wordt dan gebruik gemaakt van een DNS record met een zeer
lage TTL (time to live). Stopt de master database met werken, dan wordt het DNS record aangepast en
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wordt het databaseverkeer naar de Standby node gestuurd, die op dat moment de master zal vervangen.

De autoscaling group die de instance gaat vervangen is niet afgebeeld op dit architectuurdiagram. Vanaf er een
instance minder is (omdat deze uit roulatie genomen werd), ziet de autoscaling group dat er minder instances zijn
om aan de huidige vraag te voldoen. De autoscaling instance zal dan instructies geven om automatisch een nieuwe
instance te starten.
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Use Case: Backup en DR

Cloud Storage
Cloud providers hebben een zeer grote hoeveelheid data opgeslagen in hun datacenters. Dit geeft hun enorme
schaalvoordelen, waardoor storage veel goedkoper aangeboden kan worden dan on-premise mogelijk is.
Cloud providers bieden verschillende types storage aan, vaak onderverdeelt in verschillende tiers. Een eerste type
is “object storage”, dat een lage latency en hoge throughput biedt. Object storage kan objecten opslaan, zoals
archieven of bestanden. Met object storage is het ook mogelijk om van een lagere kostprijs te genieten, wanneer
deze objecten niet vaak toegankelijk hoeven te zijn, zoals voor backups.
Block storage is het type storage dat aan servers gehangen wordt. Dit type heeft ook verschillende tiers. De
goedkoopste storage tier is goed voor infrequente toegang tot de bestanden bewaard op deze storage. De duurste
storage biedt lage latency, veel IOPS en een hoge throughput aan. Deze tier maakt gebruik van provisioned SSDs.
Afhankelijk van het type storage dat nodig is gaat de prijs hoger of lager liggen.

Storage voor backups
Om backups weg te schrijven voldoet Object Storage. In dit geval dient alleen maar voor storage betaald te
worden en niet voor server resources. Via de web UIs of de SDK kunnen de backups respectievelijk manueel
of automatisch weggeschreven worden. Zijn de backups weer nodig, dan kunnen deze op dezelfde manier weer
opgehaald worden.
Cloud providers zoals Amazon bieden software aan om hun klanten lokale appliances te laten gebruiken om
de backup procedure te vergemakkelijken. Afhankelijk van het backup proces kan geopteerd worden voor een
appliance of een geautomatiseerd proces via de SDK.

Encryptie
De backups kunnen ook versleuteld worden, zodat onderschepte data nooit de gegevens zal vrijgeven. Het is
mogelijk om de encryptie lokaal te doen, voordat deze doorgestuurd wordt naar de cloud provider, zodat de sleutel
(de key) om de data te kunnen lezen nooit het bedrijf verlaat.
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Storage Kostprijs
De kostprijs is afhankelijk van de toegangfrequentie van de data, en hoe snel deze data opvraagbaar moet zijn. Bij
Amazon AWS kan S3 gebruikt worden als backup opslag. S3 heeft een durability van 99.999999999% per jaar,
met een availability van 99.9%. Met zo een hoge durability is dataloss bijna ongezien.
Wanneer de de data altijd onmiddellijk beschikbaar moet zijn, dan zijn dit de prijzen voor de storage per maand in
eu-west-1 (Ierland):
Volume
1 TB
100 TB
1 TB
100 TB

Storage Tier
Standaard
Standaard
Infrequent access
Infrequent access

Prijs / maand
$23
$2,250
$12.5
$1,250

De duurste opslag is de standaard storage tier die toelaat om de data op elk moment op te vragen. Backups worden
echter niet op elk moment opgevraagd, dus de infrequent access methode lijkt dan onmiddellijk al interessanter.
Wordt de data dan toch frequenter opgevraagd dan wordt de standaard prijs aangerekend.
Backups hoeven echter helemaal niet onmiddellijk opvraagbaar te zijn. Dit is waar de prijszetting interessant
wordt. Glacier is een product dat Amazon aanbiedt en heeft de laagste storage kost per gigabyte. Er moet wel
rekening gehouden worden met een retrieval time (opvragingstijd van de data) van 3 tot 5 uren voor standaard
retrievals en 5 tot 12 uren voor bulk retrievals. Het opvragen van de data kost $0.01 per GB en $0.05 per 1,000
requests. Het is dus echt alleen maar geschikt voor data dat weinig opgevraagd zal worden, zoals backups. De
prijstabel ziet er zo uit:
Volume
1 TB
100 TB
1000 TB

Storage Tier
Glacier
Glacier
Glacier

Prijs / maand
$4
$400
$4,000

Architectuur
Het
ben
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Hoog datavolume
Bij veel datavolume kan gekozen worden om de data te versturen met de post, in plaats van alle data over het
internet te sturen. Amazon AWS heeft hiervoor de Snowball ontworpen. Dit apparaat kan snel en efficient grote
hoeveelheden data plaatsen in de cloud. De Snowball is een apparaat dat een ethernet poort heeft en gekoppeld
kan worden aan het bedijfsnetwerk. Er kan tot 80 TB op de Snowball gezet worden waarna deze teruggestuurd
wordt naar Amazon. Zij zullen dan de data in de cloud plaatsen. De data wordt versleuteld zodat bij verlies van
de Snowball er geen enkel risico is. Snowballs kunnen ook gebundeld worden zodat meer dan 80 TB tegelijkertijd
verstuurd kan worden.

9.6. Hoog datavolume
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Use Case: Build en test in de cloud

Wat is CI
Continuous Integration of (CI) is het constant integreren van de applicatie code van het development team. Hierop
worden dan builds en tests op uitgevoerd. Faalt een build of test dan dient de developer in kwestie de fout te
onderzoeken en de bug uit de code te halen.
Een CI software product kan bijvoorbeeld volgende taken uitvoeren elke keer dat nieuwe code in het versiecontrolesysteem geplaatst wordt:
• Een build (compilen en packagen)
• Unit tests
• Regressietesten
• Integratie tests
• Smoke / performantie tests
• Geautomatiseerde UI tests
De lijst van tests kan al snel lang worden. Hoe groter het project, hoe langer het ook zal duren om een build uit te
voeren. Een goede CI omgeving heeft dan ook redelijk wat capaciteit nodig om dit allemaal uit te voeren. Omdat
de capaciteitsbehoeften zeer tijdsgebonden zijn (developers werken vaak alleen maar tijdens kantooruren), is het
on-demand en pay-as-you-go model van de publieke cloud ideaal om build & test uit te voeren.

CI Software
Afhankelijk van welke CI software er gebruikt wordt, kan publieke cloud gemakkelijk geïntegreerd worden in het
build proces. De onderstaande populaire CIs hebben alvast ondersteuning voor publieke cloud providers:
• Jenkins (via plugins)
• Bamboo (Elastic Agents via AWS EC2)
• TeamCity (integraties voor Amazon AWS, Azure)
Wanneer CIs veel build & tests moeten uitvoeren, dan kunnen ze gebruiken maken van externe agents. Deze
agents worden gestart op nieuwe servers, voeren de build en test taken uit, en sturen het resultaat terug naar de CI
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server. De cloud integraties die deze CIs hebben, gaan automatisch deze agents opstarten op de publieke cloud
providers, wanneer er nieuwe capaciteit nodig is.

Kostenvoordeel
Doordat cloud resources alleen maar betaald hoeven te worden wanneer deze effectief gebruikt worden, is er een
enorm kostenvoordeel om dit op cloud infrastructuur te doen, in plaats van aangekochte (on-premise) hardware.
De agents hoeven namelijk alleen maar gestart te worden, wanneer er effectief een vraag is voor meer resources:
wanneer de developers afgewerkte code in het versiecontrolesysteem plaatsen. Een vergelijking:
Omgeving
1 agent, hardware
aangekocht
5 agents, hardware
aangekocht
1 agent, cloud
5 agents, cloud

Uren per maand
730 (24/7)

Kostprijs
hardware, installatie, netwerk, stroom, arbeidsuren

3650 (24/7)

hardware, installatie, netwerk, stroom, arbeidsuren

173 (40h
werkweek)
866 (40h
werkweek)

2 CPU, 8 GB RAM op AWS: ±$20.6 / maand voor 173
uren
5x 2 CPU, 8 GB op AWS: ±$103 / maand voor 866
uren

Afgaande op bovenstaande tabel is de jaarlijkse prijs voor 5 agents ongeveer $1236. Met een gemiddelde afschrijvingsperiode on-premise van 3 jaar, is het onmogelijk om voor dezelfde prijs de hardware zelf te kopen, de
installatie te voorzien, stroom/netwerk/koeling te betalen en mogelijk nog extra onderhoudskosten te voorzien. In
dit voorbeeld zullen er altijd 5 agents actief zijn tijdens de kantooruren. In de realiteit zal de CI server de agents
die geen werk hebben afsluiten, waardoor de eigenlijke cloud kosten nog lager liggen.
Het grote voordeel van de cloud oplossing is ook de flexibiliteit. Indien meer of minder CPU of geheugen nodig
zou zijn, dan is het maar kwestie van enkele eigenschappen aan te passen. Het is zeer moeilijk om vooraf te
schatten wat de benodigde capaciteit zal zijn. Het on-demand model maakt het mogelijk dat deze beslissing niet
eens gemaakt moet worden.
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Architectuur
Hieronder is een voorbeeld weergegeven van hoe bamboo met 5 agents met AWS geconfigureerd kan worden:

De 5 agents zullen alleen maar gestart worden wanneer er een vraag is naar meer resources. Als de CI server de
vraag kan bijhouden zonder externe agents, dan zullen er geen agents op AWS actief zijn.

10.4. Architectuur
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Use Case: Oracle in de cloud

Introductie
Oracle databases en applicaties kunnen zonder problemen op de cloud gebruikt worden met IaaS. Voor DBaaS
met Oracle is echter alleen maar AWS geschikt. Oracle heeft een aparte cloud licentie dat de geauthorizeerde
cloud providers vermeld (Oracle Cloud Licensing)
• Amazon AWS EC2
• Microsoft Windows Azure
• Andere cloud providers die het hard partitioning model gebruiken (zie Hard paritioning)

DBaaS vs Oracle met IaaS
Dit document zal zich vooral richten op de AWS DBaaS oplossing in combinatie met Oracle, en welke voordelen
dit kan opleveren. AWS heeft het DBaaS model RDS genoemd: Relational Database Services. RDS biedt vele
voordelen ten op zichte van het gebruik van alleen IaaS (EC2 bij Amazon AWS):
• Installatie en onderhoud van het besturingssyteem en database gebeurt automatisch door AWS
• Zeer gemakkelijk opzet van Synchrone replicatie met multi-AZ (verschillende datacenters)
• Gemakkelijke interface (UI en SDK) voor backups en snapshots
• Mogelijkheid om licentie te koppelen aan de RDS, zodat de licentie ook stopt als de DB niet meer nodig is
RDS heeft wel beperkingen waar rekening gehouden mee moet worden:
• RDS geeft de administrator geen volledige controle tot Sys/System user
• Geen OS toegang
• Maximum database storage is 6 TB
• Max IOPS is 30,000
• RDS ondersteunt ook niet elke Oracle versie
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DBaaS Oracle licentiemodel
Er zijn 2 licentiemodellen:
• BYOL: Bring Your own License
• License included
In het eerste geval wordt de eigen licentie aangeleverd. Hier moet wel rekening gehouden worden met de licentievoorwaarden. Scaling kan alleen maar gebeuren als het conform de voorwaarden van de licentie gebeurt. De
licentie dient ook “Software Update License & Support” te bevatten zodat de versies geupgrade kunnen worden.
De ondersteunde licenties in het BYOL model zijn:
• Standard Edition (SE)
• Standard Edition One (SE1)
• Standard Edition Two (SE2)
• Enterprise Edition (EE)
Anderzijds, het “license included” model laat toe om de licentie bij te betalen bij de uurprijs. Dit is vooral handig
voor dev en test servers, aangezien deze waarschijnlijk toch niet 24 uur per dag zullen draaien, maar eerder alleen
tijdens de kantooruren (8-10 uur overdag). Het kostenvoordeel voor dit type van servers is enorm.

DBaaS kostenmodel
Het DBaaS pay-as-you-go model is een interessant prijzenmodel om de operationele kosten van Oracle databases
in organisaties te verlagen. Hieronder is een indicatie van de AWS prijzen (januari 2017):
Hardware
2 CPU, 8 GB Memory
2 CPU, 8 GB Memory
4 CPU, 16 GB Memory
4 CPU, 16 GB Memory
8 CPU, 32 GB Memory
8 CPU, 32 GB Memory
16 CPU, 64 GB Memory
16 CPU, 64 GB Memory

Oracle
Licentie
SE1 inbegrepen
SE1 inbegrepen
SE1 inbegrepen
SE1 inbegrepen
SE1 inbegrepen
SE1 inbegrepen
SE1 inbegrepen
SE1 inbegrepen

MultiAZ
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

On-demand
Prijs
$335.80 / maand
$671.60 / maand
$671.60 / maand
$1343.20 / maand
$1343.20 / maand
$2685.67 / maand
$2685.67 / maand
$5371.34 / maand

Prijs mits 1 jaar
reservatie
$235.79 / maand
$471.58 / maand
$471.58 / maand
$942.43 / maand
$942.43 / maand
$1885.59 / maand
$1885.59 / maand
$3771.18 / maand

De prijs van storage wordt apart aangerekend:
Volume
100 GB
1000 GB
100 GB
1000 GB
100 GB
1000 GB

Storage Tier
General Purpose SSD (3000 IOPS burst)
General Purupose SSD (3000 IOPS burst)
Provisioned SSD (2,000 IOPS)
Provisioned SSD (2,000 IOPS)
Provisioned SSD (10,000 IOPS)
Provisioned SSD (10,000 IOPS)

Prijs
$11 / maand
$110 / maand
$13.8 + $144 / maand
$138 + $144 / maand
$13.8 + $720 / maand
$138 + $720 / maand

Architectuur diagram
Dit architectuurdiagram toont een Oracle database inclusief high availability dat in een private subnet gestart werd.
Het is niet mogelijk om de private subnets rechtstreeks te benaderen, dus database admins of gebruikers dienen over een VPN een verbinding te maken met de Oracle database.
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In public subnets kan de database natuurlijk wel rechtstreeks benaderd worden, maar dit wordt minder toegepast.
Vaak zit de database afgeschermd achter een applicatie.

Migratie strategieën
Er zijn 3 migratie strategieën die gevolgd kunnen worden:
• Migratie in één enkele stap
• Migratie in twee stappen
• Zero-downtime migratie

Migratie in één enkele stap
Deze migratie is het snelst om op te zetten, maar ook het langs om uit te voeren. Dit type migratie kan alleen
uitgevoerd worden wanneer de database voor langere tijd onbeschikbaar kan zijn. De database wordt eerst afgesloten, daarna wordt er een backup genomen. De backup wordt dan teruggezet op de nieuwe Oracle database en
de nieuwe database kan dan gestart worden.

11.6. Migratie strategieën
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Migratie in twee stappen
Een migratie in twee stappen zorgt voor een veel kortere tijd waarin de database onbeschikbaar is:
1. Eerst wordt een backup van de database uitgevoerd en teruggezet op de nieuwe database, zonder de
brondatabase offline te halen
2. Omdat de brondatabase nog steeds online was bij het nemen van de backups, kan er nieuwe data
toegevoegd geweest zijn. De brondatabase wordt daarom eerst afgesloten om een tweede backup te
maken. Nu wordt er alleen een backup genomen van de data dat verschillend is tussen de bron en
bestemmingsdatabase.
Omdat het verschil in data overzetten veel minder tijd in beslag neemt, is deze methode geschikt wanneer de
database maar korte tijd onbereikbaar mag zijn.

Zero-downtime migratie
Als er helemaal geen downtime mag zijn, dan dient er replicatie opgezet te worden tussen de brondatabase en de
bestemmingsdatabase. Alle data zal eerst overgekopieërd moeten worden en dan zal een mechanisme in werking
treden dat alle data zal repliceren van de brondatabase naar de bestemmingsdatabase. Eenmaal de databases in
sync zijn, dan kan op elk moment de nieuwe database gebruikt worden en zal er geen downtime zijn. Deze
methode zorgt voor de minste downtime, maar vergt wel het meeste werk, omdat de replicatie opgezet moet
worden.
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Use Case: Platform as a Service

Wat is PaaS
PaaS staat voor Platform as a Service en laat toe om de applicatie laag volledig te laten beheren door de
automatisatie-tools en mechanismen die cloud providers ter beschikking stellen. Het is een soort DBaaS voor
applicaties, waarbij een bepaalde applicatie engine wordt aangeleverd in plaats van alleen maar het besturingssysteem. Dit laat de organisatie toe om zich meer te focussen op de applicatie zelf. De focus kan dan herlegd
worden naar de performantie en integratie in plaats van het opzetten en onderhouden van het besturingssysteem
en de software. Het geeft ook vrijheden aan de developers om bepaalde wijzigingen te kunnen aanbrengen aan
de omgeving zelf, vanuit de code, mits toegelaten vanuit de organisatie. Het zorgt ook voor een betere dev-prod
pariteit, omdat het gemakkelijker is om dezelfde omgeving lokaal of in test te draaien.
De producten die aangeboden worden door de verschillende cloud providers zijn:
• Amazon AWS: Elastic Beanstalk (PaaS met root/admin toegang)
• Google Cloud: App Engine
• Microsoft Azure PaaS
• Ook interessant: Heroku (geen cloud provider, maar bekendste PaaS systeem)
Veelal is er geen extra kostprijs verbonden aan het gebruik van PaaS ten opzichte van IaaS. De extra tools en
onderhoud dat aangeboden wordt maakt deel uit van het cloud platform. Er moet wel altijd betaald worden voor
de onderliggende infrastructuur, zoals instances (IaaS) en databases (DBaaS).
In dit document wordt Elastic Beanstalk besproken. De implementaties van de andere cloud providers zijn echter
zeer gelijklopend.

Voordelen
De belangrijkste voordelen van PaaS is het automatische opzet en onderhoud van het platform. Dit zorgt er voor
dat personeel minder tijd zal moeten spenderen om de platforms up-to-date te houden. De belangrijkste voordelen
op een rijtje:
• Ingebouwde Healthchecks (vervangt automatisch applicatie instances die om welke reden dan ook niet meer
functioneren)
• Green/Blue deployments (automatische roll-back als deployment fout gaat)
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• Zero-downtime deployments (deployments zonder downtime)
• One Click / One Command deployments (deployments met een klik op de knop of via een commando)
• Applicatielaag kan scale-out en scale-in doen gebaseerd op indicatoren of op tijd
• Monitoring van het platform
• Een Self-healing platform

Amazon’s Elastic Beanstalk
Elastic Beanstalk is de PaaS oplossing van Amazon. De ondersteunde platforms zijn de volgende:
• PHP
• Python
• Ruby
• Node.js
• .NET op een Microsoft Windows Server met IIS
• Go
• Java SE
• Java met Tomcat
• Single Docker container
• Multi-Docker container (gebruik makend van EC2 Container Services)
Als de programmeertaal die uw organisatie gebruikt niet in de lijst staat, dan kan een container ontworpen worden
met Docker om de deployments via Docker te doen.

Developer impact
Met PaaS zal het developer team veel sneller hun code in productie kunnen plaatsen. Eenmaal de code in een
versiecontrolesysteem zoals git zit, dan kan de CI de nodige build & test uitvoeren, en vanaf de release OK is, zal
de code naar S3 (Object Storage) doorgestuurd kunnen worden. Eenmaal in S3 zal de instructie gegeven worden
aan het platform om de nieuwe versie te deployen op de instances. Er zal een Blue/Green deployment strategie
gebruikt worden om na te gaan of de nieuwe versie deployment resulteert in succesvolle healthchecks. Indien niet,
dan wordt de versie teruggedraaid, indien wel, dan wordt de oude versie verder afgebouwd en is de nieuwe versie
finaal. Dit hele proces gebeurt als een zero-downtime deployment, de eindgebruiker merkt hier niets van.

PaaS Architectuur
Het onderstaande architectuur diagram voor PaaS geeft enkele belangrijke elementen weer:
• Ondersteuning voor multi-zone
• Ondersteuning voor multi-zone DBaaS
• Zowel private als publieke subnets naargelang requirements
• Developer workflow: van versiecontrole systeem naar deployment
• Applicatie code versies (artifacts) worden bewaard in S3 (Object Storage) voor gemakkelijke rollback indien
nodig
• Logs kunnen bewaard worden in S3 (Object Storage), zodat deze gemakkelijk opvraagbaar zijn en gearchiveerd kunnen worden
44

Hoofdstuk 12. Use Case: Platform as a Service

in4it’s Cloud Handboek, Release 1.0

12.5. PaaS Architectuur
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Use Case: Enterprise applications op de Cloud

Probleemstelling
Tot nu toe heeft dit handboek de vele voordelen besproken van het gebruik van cloud: automatisch schalen,
healthchecks, load balancers, on-demand resources en het pay-as-you-go-model. Nieuwe applicaties kunnen gemakkelijk ontworpen worden om gebruik te maken van deze voordelen. Het is echter moeilijker voor (legacy)
enterprise applicaties die niet cloud native gebouwd zijn. Dit document focust zich op de oplossingen die geïmplementeerd kunnen worden op niet cloud-native applicaties, om zo (legacy) enterprise applicaties in de cloud te
gebruiken.
Het probleem duikt vaak op in de applicatielaag, want het beste is om deze laag horizontaal te schalen (scale-out
en scale-in ipv scale-up en scale-down). De database laag is minder problematisch. Deze kan vaak gemakkelijk
overgezet worden naar een DBaaS oplossing zonder aanpassingen te maken aan de architectuur.
De aanpassingen die vaak gemaakt moeten worden aan de applicatie laag gaan over het stateless maken van de
applicatie:
• Er dient een lijst van dependencies beschikbaar te zijn
• De app moet gemakkelijk deploybaar zijn (met een VM image/container, een jar/war file, of een installatiebestand)
• De app mag lokaal niets wegschrijven. Data dient ofwel naar een object storage te gaan of naar een caching/database layer
• User sessions (gebruikersessies) kunnen niet lokaal opgeslagen worden
• De omgeving moet afgesloten kunnen worden zonder dataverlies

Deployment
Deployment van een server inclusief de applicatie is bij veel organisaties vaak nog manueel werk. Om de applicatielaag automatisch te laten schalen of om self-healing te laten werken, dient dit geautomatiseerd te worden. Er
moet nagegaan worden wat de exacte dependencies zijn van de applicatie. Het is best om dependencies te beheren
via een dependency management tool. Enkele voorbeelden van zo’n tools zijn:
• Maven / Ant / gradle voor Java
• NodeJS: packages.json
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• PHP composer
• Ruby Gems
• .NET NuGet, NPanday
Eenmaal alle dependencies beheert worden door een dependency tool, is het vaak niet meer moeilijk om de
applicatie automatisch te laten deployen. De volgende stap is om nog enkele scripts te schrijven om de deployment
taken automatisch uit te voeren.
Ten laatste, om de hele applicatie te deployen, dient ook het besturingssysteem gekoppeld te worden aan de
applicatie. Dit kan gebeuren door de hele VM image te shippen, of door kleinere container packages (bvb. Docker)
te gebruiken.

Stateless app: Sessiebeheer
De applicatielaag bestaat uit verschillende applicatieservers die naast elkaar draaien en die dataverkeer ontvangen
van de loadbalancer. Om deze architectuur te laten werken moet de applicatie zelf stateless zijn. Dit betekent dat
de applicatie lokaal niets mag wegschrijven. Alle data en nieuwe bestanden dienen ofwel naar de database layer
te gaan, ofwel ergens anders opgeslaan te worden.
Een eerste horde is sessiebeheer. Applicaties schrijven vaak informatie weg over de informatie van een gebruiker van de applicatie. Deze sessies zijn heel vaak ontworpen door middel van het sessiebeheersysteem van de
programmeertaal of het framework. Het is dan vaak ook niet zo moeilijk om de omzetting te maken van lokale
bestanden naar een andere snelle laag, vaak een caching layer. Als caching layer wordt vaak memcache of redis
gebruikt. Enkele voorbeelden van sessiebeheer die externe caching layers ondersteunen:
• Java Spring heeft een eigen HttpSession, dat de ingebouwde java HttpSession kan vervangen. Spring ondersteunt HttpSessions met redis
• ASP.NET heeft Session state provider, dat RedisSessionStateProvider kan gebruiken voor session state
• In PHP kan de php.ini aangepast worden om sessies weg te schrijven in memcache of redis
• Ruby heeft redis-rails, dat een volledige set van “stores” aanbiedt voor Cache en Sessies
Bovenstaande voorbeelden lossen het http sessie probleem op. Applicaties die niet als webapp zijn ontworpen,
gebruiken andere technieken. De principes zijn echter vaak zeer gelijklopend.

Stateless app: bestanden
Applicaties maken ook nieuwe bestanden aan. Denk maar aan afbeeldingen of PDFs. Deze bestanden kunnen ook
niet meer lokaal opgeslaan worden. Er zijn 2 mogelijkheden:
• De applicatiecode kan aangepast worden om extern storage te gebruiken
• De applicatiecode kan niet aangepast worden
In het geval dat de applicatiecode aangepast kan
oplossing is om de Cloud SDK te gebruiken en
er een bestand weggeschreven of terug ingelezen
den om externe storage aan te spreken.
Voor
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Wanneer de applicatiecode niet aangepast kan worden, dan dient er op het besturingssysteemniveau een
oplossing gevonden te worden. Het is mogelijk om een shared storage volume te koppelen aan elke
applicatieserver en daar de bestanden naartoe weg te schrijven.
Deze bestanden zullen dan onmiddellijk leesbaar zijn door alle andere applicatieservers. De oplossing is minder flexibel dan de code
aan te passen, maar is zeker interessant voor legacy enterprise applicaties waar het vaak te duur of
onmogelijk is om de code aan te passen. Een voorbeeld van deze oplossing op architectuurniveau:

13.4. Stateless app: bestanden
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