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Az IaC svájci bicskája



Ki vagyok én?
• Szabadúszó konzultáns 

• Ezelőtt: 
• Cloud TL @ Connatix 
• CTO @ SmartUp 

• Tapasztalat: 
• Java, Go 
• AWS 
• Kubernetes 
• Terraform



https://unsplash.com/photos/DijA5f0voGQ



Not great,  
not terrible

Chernobyl series, HBO



https://drivemag.com/news/first-pre-production-bmw-x7-models-roll-off-the-assembly-line



https://unsplash.com/@jstrippa

https://unsplash.com/@jstrippa


https://unsplash.com/@jstrippa

Ha egy dologról 
tanulhatunk a 
fejlesztőktől…

https://unsplash.com/@jstrippa


A fegyelemről



https://www.nginx.com/resources/glossary/load-balancing



https://unsplash.com/@samthewam24

https://unsplash.com/@samthewam24


Dependency Map 
Monzo’s 1500 microservices

https://monzo.com/blog/we-built-network-isolation-for-1-500-services



https://unsplash.com/@samthewam24

A fegyelem 
nem skálázódik

https://unsplash.com/@samthewam24


Devolúció
Ha a programozók fegyelmezettebbek lennének, jobb kódot írhatnának

• Memória menedzsment tipikus példája


• malloc/free és new/delete C/C++-ban


• A programozó mentális modellt épít a használt memória területek 
tulajdonosi gráfjáról és ezt tiszteletbe tartja


• A modern nyelvek automatikusan kezelik a memóriát (pl hivatkozás számolás)


• A kapcsolatok jelentősségére fekteti a hangsúlyt

https://www.sicpers.info/2020/10/discipline-doesnt-scale



Graham Lee, 2020 (szabadfordítás)

A számítógépek azért vannak, ismétlődő adatfeldolgozási feladatokat 
végezzenek.  

 
Programozókat arra kötelezni, hogy szabályokat követve, 

adatfeldolgozási feladatokat hajtsanak végre, egyszerűen pazarlás.

https://www.sicpers.info/2020/10/discipline-doesnt-scale



Helló Terraform!
Az IaC svájci bicskája

• Verziózható


• Deklaratív


• Barátságos leírónyelv (HCL)


• Rengeteg provider (és bővíthető)


• Beépített dry run


• Interpoláció


• Go alapú







Terraform Provider-ek

Logos owned by respective trademark owners



Terraform erőforrások
Azaz a Terraform építő kockája

• Egy telepített provider által kezelt 
erőforrás (resource)


• Azonosítóval ellátott


• Változók jelenléte


• Referencia más erőforrásokra


• Implicit függőségi viszony


• Erősen típusos



Terraform data providerek
Lekérdezések

• Nem általunk kezelt erőforrások 
tulajdonságainak lekérdezésére 
használható


• Szűrési lehetőségek



Terraform - State
• A Terraform-nak szüksége van egy állapot file-ra


• Egyfajta leltár, leképezés az eszköz által kezelt erőforrások és a valódi erőforrások között


• Minden futtatás előtt frissítve van


• terraform.tfstate fájlban van tárolva (egyszerű esetben disken)


• Távoli tárolás (remote backend)


• Engedélyezi a kollaboratív, párhuzamos fejlesztést. 
Backendek: s3, consul, gcs, azurerm, artifactory, http


• Párhuzamos futtatás esetén lock használata ajánlott. 
Pl: Consul out-of-the box támogatja, S3+DynamoDB locking


• Optimistic locking használata  





Gyakori munkamenet és parancsok

• init


• validate


• plan


• apply


• destroy





A svájci bicska
AzureAD csoport

• Azure Active Directory


• Csoport, felhasználó és tagság 
kezelése


• AzureAD Appok kezelése



A svájci bicska
Helm release

• Helm, a Kubernetes 
ökoszisztéma népszerű package 
manager-je


• Komplex felhő alapú 
szolgáltatások esetén nagy 
segítség a Helm provider: 
injektálható értékek terraform 
állapotból.


• Pl. S3 bucket ARN



A svájci bicska
Kubernetes secret

• Kubernetes erőforrások


• Namespace


• Deployment


• StatefulSet


• stb



A svájci bicska
Fastly CDN szolgáltatás

• Fastly


• CloudFlare


• Akamai



A svájci bicska
Saját Certificate Authority





Terraform Modulok
Azaz, Do Not Repeat Yourself

• Független, 
újrafelhasználhatóságot támogató 
egység


• Legfelsőbb szinten a root module 
található


• Példányosítható és 
paraméterezhető


• Kiválóan alkalmas egyes 
környezetek közötti különbségek 
meghatározására











Útravaló
Legalább ez maradjon meg!

• 2020 szívás 🦠


• 2021 is szívás 🦠


• A szoftverek komplexitása hatalmasat nőtt és a trend egyáltalán nem torpant 
meg.


• Nincs élő ember aki 1500 szolgáltatás és a köztük levő kapcsolat mentális 
modelljét agyban eltárolna. Ha mégis, légyszi szóljatok.


• A szoftverfejlesztésből ismert elvek üzemeltetésben is használhatóak


• Bízz az eszközben, ne az emberben.



Köszönöm a 
figyelmet!
Láng Máté 
mate.lang@binhatch.com 
 
linkedin.com/in/matelang 


