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Konferansen OpenInfra Days Nordics 2019 var en
to dager lang konferanse som fant sted 2. og 3.
oktober 2019 i Stockholm.

1 Dag én: Workshop –
OpenStack Upstream In-
stitute

Den første dagen var det ulike workshops, hvor
jeg deltok på OpenStack Upstream Institute. Her
lærte jeg om hvordan OpenStack Foundation er
organisert, frekvens og frister for utgivelser, samt
ble kjent med arbeidsflyten rundt det å bidra med
kode og dokumentasjon.

Det ble også gitt en kort innføring rundt effektiv
kommunikasjon, som for OpenStack sin del er via
e-postlister og IRC.

Det som ble gjennomgått var for det meste godt
dokumentert slik at en også kan komme i gang
uten å ha deltatt på en workshop.

2 Dag to: Foredrag

Var på åtte foredrag i løpet av den andre dagen:

• Henning Jacobs: Developer Experience at
Zalando

• Cheryl Hung: Cloud native: Past, present
and future

• Christoph Buchli og Sjur Jensen: Real World
Sustainable Computing

• Dimitry Dolgov: Kubernetes resource shar-
ing for PostgreSQL experts

• Florian Haas: I Don’t Thunk This Means
What You Think It Means: Red Herrings in
OpenStack

• Peter Andersson: Modern application de-
ployment

• Phillipp Krenn: Centralized Logging Pat-
terns

• Matt Jarvis: Introducing Kudo - Kubernets
operators the easy way

Tar videre utgangspunkt i de tre foredragene jeg
fant mest interessante.
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2.1 Developer Experience at Za-
lando

Dette var et engasjerende foredrag gitt av Hen-
ning Jacobs. Hans rolle i Zalando er Head of De-
veloper Productivity, noe som betyr at hans “kun-
der” er selskapets over 200 utviklere.

Han tok for seg hvordan Zalando håndterer en
haug med AWS-kontoer og deres Kubernetes-
clustre. Et moment her er for eksempel kostnad-
skontroll, hvor de tagger testressurser slik at disse
blir automatisk terminert innen få dager. De har
også laget et grensesnitt som sier noe om hvor
godt brukt de ulike clustrene er og hva selskapet
kan spare på å redusere størrelsen på underbrukte
clustre.

Når en gruppe utviklere hos Zalando skal lage
en ny mikrotjeneste, fylles det bare ut et skjema.
Da opprettes et git-repo og en minimal app i det
programmeringsspråket som utviklerne huket av
for i skjemaet.

Med såpass mange utviklere og mikrotjenester,
kan det fort bli mange ulike løsninger i produk-
sjon. Zalando løser dette ved å ha en radar som
fokuserer på hvilke språk, rammeverk, infrastruk-
tur og datahåndtering som en bør benytte og

hvilke en bør unngå i fremtiden.

2.2 Real World Sustainable Com-
puting

Den globale IT-industrien har et strømforbruk
tilsvarende store land. Christoph Buchli fra Helio
Exchange forklarte hvordan enkelte typer arbeid
gjort i datasentre kan utsettes og kjøres der det
er mest hensiktsmessig ut fra strømnettets per-
spektiv.

Ikke alt som kjøres i datasentre i dag har behov
for responstid på millisekunder. Han skisserte
hvordan strømleverandører og datasentre au-
tomatisk kan håndtere forbruk og etterspørsel i
strømnettet og på den måten bruke datasentre
med overskudd i strømnettet akkurat når en gitt
jobb skal kjøres.

Bakgrunnen for å tenke på strømnettets kapa-
sitet er at en i dag må bygge strømnettet ut med
tanke på maks forbruk. Hvis en skal legge et
nytt datasenter til en storby, kan det hende at
en får beskjed om at det ikke er ledig kapasitet.
En kunne fått tommel opp hvis datasenteret de-
rimot automatisk kunne halvere forbruket i peri-
oder med høy belastning på strømnettet. Det er
også en stor miljømessig fordel med dette.

2.3 Centralized Logging Patterns

Phillipp Krenn hadde et foredrag om hvordan en
går fra ssh, tail -f og grep i små miljøer til
å håndtere logger fra mange ulike mikrotjenester
spredt utover et stort antall servere.
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Foredragsholderen jobber i Elastic og snakket der-
for om selskapets ELK-stack, bestående av Elas-
ticsearch, Logstash og Kibana. De har lagt inn
Beat i stacken og har derfor omdøpt fra ELK-
stack til Elastic-stack.

Han demonstrerte parsing av logglinjer ved hjelp
av Logstash for å omgjøre ren tekst til struktur-
erte data i Elasticsearch.

Han understreket samtidig at det beste er å ikke
bruke ren tekst ved logging og heller fokusere på å
videreføre de strukturerte dataene en har tilgang
til i applikasjonen.

3 Konklusjon

Gjennom foredragene og minglingen etterpå fikk
jeg innsikt i hvordan andre drifter OpenStack og
hva som er vanlige fallgruver som bør unngås. Ek-
sempelvis at en bør ha en plan for å holde tritt
med oppdateringene til OpenStack.

Dette verk er lisensieret under en Creative
Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-
DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.
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