
PARTNERPAGINA

49www.linuxmag.nl      05 2019

DE NIEUWE APPLICATIEOMGEVING:

Ontworpen 
voor efficiëntie
Een van de duidelijkste voordelen van bouwen in een cloudomgeving is dat de ontwikkelaar meestal ten 
minste een deel van zijn tijd in een webgebaseerde gebruikersinterface werkt, waar kant-en-klare compo-
nenten gepresenteerd worden in menu’s, vervolgkeuzelijsten, enzovoort. De ontwikkelaar kan hierdoor 
een ontwikkelsessie of initiatief starten met nog een vrij vaag idee van wat daarvoor nodig is. Gaande-
weg ontdekt hij vooraf gebouwde componenten waarbij hij soms vooraf niet eens weet of een bepaald 
type component al bestaat. Zelfs wanneer je een commandline-interface gebruikt in een cloudomgeving, 
zijn er vaak commando’s om de beschikbare componenten te tonen, dus deze aanpak is niet strikt be-
perkt tot een webgebaseerde grafische interactie.  Mike Piech

Deze menu-gestuurde, incre-
mentele ontwikkelstijl staat 

in schril contrast met de traditionele 
manier van ontwikkelen, waarbij 
een ontwikkelaar van tevoren moest 
weten welke middleware beschik-
baar was en wat hij nodig had. Ver-
volgens moet hij het downloaden, 
installeren, configureren en samen-
voegen met andere middleware en/
of zijn eigen code. Omdat er zoveel 
overhead zat in het proces van het 
verzamelen en instellen van elk 
voorgebouwd middleware-compo-
nent, kwam de middleware meestal 
in grotere stukken, voorzien van veel 
meer functionaliteit dan nodig was.

Het gemak waarmee fijnmazige 
componenten ontdekt en in een 
cloudontwikkelproject opgenomen 
kunnen worden, gecombineerd met 
het gemak waarmee nieuwe compo-
nenten in de omgeving beschikbaar 
gemaakt kunnen worden, levert dui-
delijk een veel sneller evoluerende 
omgeving op. En daardoor kunnen 

in hoog tempo nieuwe innovaties 
ontwikkeld worden.

RISICO’S VAN 
WILDGROEI
Het nadeel is echter dat, hoe-
wel een groot deel van een 

middleware-installatie verborgen 
wordt door de aard van de cloud, de 
meeste organisaties niet in staat 
zijn om elke mogelijke combinatie 
van componenten en services te 
testen en te debuggen voor elke 
mogelijke applicatie. Dit komt 
mede door de explosieve wildgroei 
van componenten en diensten in 
een bepaalde omgeving. Hoewel 
de cloud misschien in staat is de 
configuratie van elke component af-
zonderlijk te automatiseren, moet 
de ontwikkelaar vaak nog steeds 
zelf uitvinden hoe hij ze met elkaar 
werkend krijgt.

Dit is de reden waarom een   
cloudplatform met een waslijst aan 
services in zijn catalogus mogelijk 
niet aan de verwachtingen voldoet. 
Het gemak waarmee componenten 
via het webdashboard of CLI aan een 
applicatie gekoppeld kunnen wor-
den, kan niet overeen komen met 
de realiteit. En als de onderliggende 
incompatibiliteit van bepaalde 
gekozen componenten boven water 
komen, start het debug-drama.

PRODUCTIVITEIT 
EN FLEXIBILITEIT
Dat brengt ons bij het begrip “samen 
ontworpen”. Als de middleware 

die voor een bepaald cloudplat-
form is gebouwd, op zo’n manier 
georganiseerd wordt dat er een 
gemeenschappelijke reeks standaar-
den en werkwijzen is waarmee de 
individuele services en componen-
ten ontwikkeld worden (idealiter in 
opensource-communities om maxi-
maal te profiteren van de innovatie 
die daar plaatsvindt) en is getest en 
als product beschikbaar is, dan kan 
een aanzienlijk deel van dit risico 
beperkt worden. Door individuele 
componenten in een hiërarchische 
combinatiestructuur te ontwerpen 
en te testen, worden veel van de 
meest voorkomende patronen 
en gebruiksscenario’s effectief 
ondersteund.

Dit vergt veel inspanning, zowel 
in het ontwerp als bij de produc-
tieactiviteiten. Maar dat is precies 
wat noodzakelijk is om een   echt 
uniforme en samenhangende om-
geving te leveren met de voordelen 
van DevOps-productiviteit en agility 
van de cloud op een enterprise-plat-
form.
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