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1. Основи на виртуализацията и контейнерите 

 

Все повече устройства вече се предлагат като виртуални машини, където просто 
се взима обикновен сървър, инсталира му се основна операционна система като 
Vmware vSphere, Linux KVM, Citrix Xenserver Microsoft Hyper-v и тн. и тези 
операционни системи са хипервайзори от тип едно, защото се инсталират 
директно върху истинския хардуер, като основна операционна система и върху 
тях се подкарват виртуални машини, например Уиндоус 10,  Линукс, Уиндоус 
сървър, F5 Networks Big-IP, Checkpoint, Linux Unix и тн. Хипервайзорите от тип 
две, като Vmware Player/Vmware Workstation, VirtualBox и тн. са просто 
приложения, които се инсталират върху вече основна операционна система, 
например Уиндоус 10, и пак се подкарват виртуалки върху тях, но само за тестова 
цел, защото виртуализацията от тип две е бавна, неоптимизирана и консумира 
много ресурси, като памет и процесорна мощ. Хипервайзорите виртуализират 
хардуера, като процер, диск и памет и един вид заблуждават операционните 
системи във вирталните машини, че имат истински хардуерни ресурси, а 
всъщност им дават емулирани виртуални процесори и памет и това прави 
виртуалните машини по-бавни.  

 

Контейнерите са нов вид виртуализация, където само се виртуализира горната 
половина на операционната система, така наречения shell и се използва ядрото 
на основната операционна система kernel (така не се налага да се 
виртуализира/емулира и хардуера). Като не се виртуализира цялата операционна 
система се постига по-малка големина на контейнерите спрямо виртуалките и по-
бързо действие. Недостатък на контейнерите е по-лошата сигурност, като ако 
някой проникне в основната операционна система, то хакерът ще има пълен 
достъп и до контейнерите, също върху контейнерите не може да се пишат 
защитни правила като ip tables, защото те имат нужда от ядро и затова 
ограничаването на достъпа до контейнерите се прави от основната операционна 
система. Ако трябва да сравня контейнерите със Сиско примери, то все едно 
Cisco ASA защитните стени да са разделени на контексти ( context ), където всеки 
контекст е все едно виртуална защитна стена, но пак контекста е само от части 
изолиран от основната операционна система, тоест не е пълна виртуализацията и 
изолацията. Контейнерите произлизат от така наречените Линукс namespaces и 
cgroups, които изолират файловата система посесорната мощ и паметта. Линукс 
namespaces позволят под една основна Линукс операционна система да 
подкараме два апачи уеб сървара или два или повече процеси с изолирани 
вътрешни мрежи от основната мрежа и тн. Линукс namespaces  е подобна на 
Сиско VRF или Vlan/Vxlan разделянето и изолирането на физическите мрежи на 
виртуални мрежи. Със cgroups изолираме хардуерните ресурси между 
контейнерите. Когато чуете облачните термини “Platform As A Service” или VE 
(Virtal Environment), става дума за контейнери!  



  

 

 

Docker контейнерите са едни от най-популярните платформи за създаване и 

менажиране на контейнери. Docker контейнерите ни служат като лесен интерфейс 

за създаване и изолация на контейнери, без да разбираме от  Линукс namespaces, 

като на заден план точно линукс namespaces се използват за реализирането на 

това. Docker контейнерите имат няколко градивни елемента. Docker също 

използва control groups ( cgroups ), които позволяват да ограничим паметта и 

процесорната мощност на даден линукс процес.  

 

 



 

 

 

 

Вече водих семинар за Docker и затова няма да го разглеждам подробно. Ако 

искате да знаете повече: 

 

https://www.docker.com/101-tutorial 

 

Безплатен урок по Докер 

: 

https://docs.docker.com/get-started/ 

 

Безплатен урок по Hyper-V: 

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/about/ 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-

started/create-a-virtual-switch-for-hyper-v-virtual-machines 

 

Безплатното приложение Docker for Windows, с което може да си поиграете: 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/ 

https://www.docker.com/101-tutorial
https://docs.docker.com/get-started/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-switch-for-hyper-v-virtual-machines
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-switch-for-hyper-v-virtual-machines
https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/


2. Основи на Kubernetes 

 

Kubernetes е оркестрационна и автоматизационна платформа, която може да 

използва Doker, lxc или Kata контейнери като основа. Kubernetes е разработена от 

Google за вътрешна употреба, но вече стандартизирана и може да се използва от 

всеки. Kubernetes служи за оркестрирането и контрола на много контейнери, 

например може за секунди да се вдигнат 100 контейнера с уеб сървъра или 100 

контейнера с бази данни и дори с проби да следи дали уеб услугата работи върху 

контейнерите и ако има проблем контейнера ще бъде пресъздаден.  

 

-  Линукс сърварите, които могат да са виртуални или физически, участващи в 

клъстара, се наричат nodes  

 

-  pod обектът е създаденото приложение и един pod може да има един или 

няколко контейнери, като обикновено е само един контейнер в pod, само ако 

искаме контейнерите да си споделят папки, тоест например единия контейнер да 

пише в една папка, а другия да чете написаното, то тогава ще сложим 2 или 

повече контейнери в pod 

 

- имаме и конролер, който се създава да следи създадената група от  pod обекти 

наречени “deployment” и ако има проблем с някой pod от deployment групата, 

контролера ще унищожи pod/контейнера и отново ще го направи. Когато 

създаваме deployment групата се създава и replication set обект, който следи дали 

броя на контейнерите отговаря на желания брой. 

 

- имаме кубе прокси (kube-proxy) обект, който служи за резпределяне на трафик 

между обектите и чрез този обект можем да направим така, че на външен 

публичен интернет адрес, проксито да отговаря и пренасочва трафика към 

групата от pod обекти, наречени deployment, чрез използване на service обекта. 

Кубе проксито служи все едно комутатормар/щрутизатор във Kubernetes средата. 

 

-Чрез Kubernetes господаря управляваме сърварите (nodes) и от него създаваме 

deployment групата със включени контролер и  pod обекти, специално за тази 

група. Kubelet е агента, които се намира на Линукс сървара (node) и чрез него 

господаря управлява сървара. 

 



-Чрез Kubernetes service обектът можем да свържем групата от pod обекти в 

deployment с външния свят или просто да направим виртуален клъстерен адрес, с 

цел други deployment групи да говорят с този deployment група, тоест вътрешна 

комуникация между pod обекти от различни deployment групи. Kubernetes service е 

един вид правила, които kube-proxy използва. 

 

 

 

Безплатна виртуална лаборатория за Kubernetes,  която е използвана за 

примерите по-долу: 

 

https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/ 

 

Създаваме deployment обект на име kubernetes-bootcamp и използваме 

темплейта (image)  gcr.io/google-samples/kubernetes-bootcamp:v1, като също 

отваряме порт 5701 и ако даден трафик дойде на сървъра на порт 5701, ще 

бъде пренасочен към контейнера. 

 

kubectl create deployment kubernetes-bootcamp --image=gcr.io/google-
samples/kubernetes-bootcamp:v1 --port=5701 

https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/


 
 
 
Команда за визуализация на създадените deployments обекти. 
 
 
 
kubectl get deployments 
 
 
 
Команда за визуализация на създадените pod обекти. 
 
 
kubectl get pods 
 

Команда за по-подробно разглеждане на конфигурацията на pod обект 

 

kubectl describe pods 

 

Команда, с която казваме че искаме в deployment да има 3 pod обекта. 

 

kubectl scale deployment –replicas=3 kubernetis-bootcamp 

 

Команда за проверка при ъпгрейд (смяна на използвания темплейт) или промяна 

на броя на pod обектите. 

 

kubectl rollout status deployments/kubernetes-bootcamp 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Локално Kubernetes може да се и инсталира чрез Docker for Windows, но последно 

като го тествах не работеше добре и затова това го споделям само като 

информация.  

 

 

 

Docker for Windows(когато Hyper-V е пуснат Virtualbox и Vmware player/ Vmware 

Workstation не работят ): 

 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/kubernetes/ 

  

 

Инсталирах Kubernetes върху Ubuntu виртуалка, използвайки този линк  

https://ubuntu.com/kubernetes/install#single-node . Примерът по-долу е взет от 

https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/ и чрез Yaml 

файла създаваме 3 Pod обекта, използвайки Докер nginx:1.7.9 темплейт и също 

казваме, че Pod обекта слуша на порт 80, защото “kube-proxy” трябва да знае, че 

ако дойде трафик на порт 80 е за този deployment. Както виждате имаме  флагове 

(app : nginx, тоест nginx е флага), които се използват да свързват deployment 

обекти със service обекти и други подобни връзки. Чрез Yaml файловете лесно 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/kubernetes/
https://ubuntu.com/kubernetes/install#single-node
https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/


можем да опишем един deployment обект, без да пишем дълги kubectl команди. 

При Yaml отместването/идентацията означава, че даден обект отместен в дясно  

е дете на предишен обект, тоест ‘’app: nginx’’ е дете на ‘’labels:’’ (много подобно на 

Python езика за програмиране). 

 

 

 

 

 

 

 



С service обектът от https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/ 

правим така, че ако трафик дойде на порт 3007 на сървъра, да бъде пренасочен 

на порт 80 и към deployment с флаг app: nginx. Може и без Yaml файл да направим 

service обектът с командата /snap/bin/microk8s.kubectl expose deployment nginx-

deployment --type="NodePort" --port=80, както в предишните премери направихме и 

deployment обектът без Yaml файл. service обектът може да бъде главно от три 

вида:  

ClusterIP: само за вътрешна комуникация между deployment групите в клъстера 

NodePort: за външен достъп до deployment група само към един сървър (nodes) 

Load Balancer: за deployment група върху няколко сървъра (nodes). Обикновено е 

платена услуга, защото се използва външен Load Balancer обект извън клъстера 

да балансира трафика към сървърните (nodes) членове. 

За повече информация: 

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/ 

 

 

Ето и вече локално може да достъпим уеб страницата на nginx: 

 

 

 

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/
https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/


Docker имат конкурент на Kubernetes, Docker Swarm. Чрез Docker Swarm можем да 

обединим много много Линукс сървъри в клъстeр и да стартираме много 

контейнери върху тях. Чрез обекта service (услуга), която стартираме от сървъра, 

който сме избрали за менижър (може да изберем и още един сървър за резервен 

мениджър) стартираме услугата и мениджъра избира колко контейнери и върху 

кои сървари да ги подкара, като ако пратим заявката към Интернет адрес на един 

от сървърите в клъстeра, той може да прати заявката към друг сървър, който да я 

обслужи така, че няма значение към кой сървър ще пратим заявката. Docker 

Swarm използва Docker Compose файлове, които също са написани на yaml и 

служат за създаването на много контейнери от един вид или свързани контейнери 

от няколко вида, правещи една едно приложение. Kubernetes и Docker Swarm 

имат вътрешен DNS така, че да няма значение какъв е адреса на контейнера и 

дори контейнера да бъде пресъздаден с нов адрес, пак ще е свързан със същото 

DNS име, чрез service обектът на Kubernetes и Docker Swarm. Docker Swarm е по-

лесен за инсталиране като имаме 2 или 3 сървъра, но при голяма имплементация 

и в публичните облаци се е наложил Kubernetes. Kubernetes, както ще видим по-

късно предлага и голяма интеграция с външни услуги на други производители 

като LogDNA и тн., което още е един плюс.  Мога да кажа, че swarm  е за уеб 

разработчици, защото по-бързо се правят контейнерите, но за вече готови 

приложения се използва Kubernetes, защото е по-стабилно и се следи с проби 

дали контейнерите са живи и ако има проблем се изтриват и правят на ново: 

https://thenewstack.io/kubernetes-vs-docker-swarm-whats-the-difference/ 

 

Повече за Docker Swarm: 

https://docs.docker.com/engine/swarm/swarm-tutorial/ 

https://thenewstack.io/kubernetes-vs-docker-swarm-whats-the-difference/
https://docs.docker.com/engine/swarm/swarm-tutorial/


3. Kubernetes клъстър върху IBM облака 

 

IBM облакът предоставя безплатни упражнения за Kubernetes, като по-долу съм 

дал пример от първата лаборатория на 

https://developer.ibm.com/openlabs/cloudlabs/containers-and-kubernetes-essentials . 

IBM ни дава и публичен Интернет адрес и след като направим service обектът, 

може да достъпим deployment от Интернет! Лабораторията е достъпна, след като 

се регистрирате безплатно в IBM облакът с free tier Lite Account 

(https://www.ibm.com/cloud/free ), също лабораторията е добре обяснена и затова я 

направете, няма смисъл и аз да ви обяснявам. 

 

 

 

 

https://developer.ibm.com/openlabs/cloudlabs/containers-and-kubernetes-essentials
https://www.ibm.com/cloud/free


 
 

 

 

 

След ъпгрейд на апликацията, ще виждаме с нов темплейт, ще виждаме 

Guestbook – v2 нe v1. 

 

 

 

 

 

 

 

Можем и чрез yaml файлове да направим deployment и service обектите, а не с 

kubectl. 



 

 

 

 

 



IBM облакът има й безплатна тестова версия на Kubernetes и всеки може да си 

направи регистрация, като преди да използвате Ай Би Ем облака предлагам да 

опитате безплатния курс “ IBM Cloud Essentials” на страницата 

https://cognitiveclass.ai/courses  , където има безплатни курсове за най-новите 

тенденции и технологии в телекомуникациите от Ай Би Ем. 

Правене на клъстера: 

 

 

 

https://cognitiveclass.ai/courses


Достъп до клъстера: 

 

 

 

Вече като сте си направили Kubernetes клъстера и сте инсталирали ibmcloud и 

kubectl клиентите на вашия линукс или уиндолс компютър, може да пробвате 

долния пример за Апачи/Apache  уеб сървър. 

 

kubectl create deployment httpd-deployment --image=httpd:2.4  

 

kubectl expose deployment/httpd-deployment --type=NodePort --port=8100 --

name=httpd-service --target-port=80.  

 



С kubectl describe service <name> виждаме дадения ни порт и ibmcloud ks workers 

–cluster <name> виждаме публичния ни адрес, като може просто от уеб конзолата 

на IBM cloud за Kubernetes клъстера да видим адреса. 

 

 

 

 

 

Всеки вече може да достъпи вашето приложение: 

 

 

 

Можем с свържем Kubernetes клъстера ни с LogDNA услугата, която ще събира 

логовете от клъстера ни и ще ни ги показва. Има и много други услуги, които може 

да използваме като Sysdig, която пък ще ни визуализира CPU и memory на 

клъстера и тн. kubectl create namespace ibm-observe създава отделен namespace 

обект от първоначалния default namespace, като това е един вид административна 

изолация на ресурсите в един Kubernetes клъстер. Същите тези услуги може да 

се свържат към Openshift,  както ще видим по-късно. 

 



 

 

Други популярни обекти са Ingress, за да може не само портовете над 30000 да 

използваме за нашата уеб услуга, а ако дойде трафик на порт 80 или 443, да бъде 

пренасочен към нашия deployment. 

 https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/ 

 

Други популярни обекти са config maps, за да може да вкарваме външни файлове 

в контейнерите при създаването на deployment, с цел ако контейнера бъде 

пресъздаден и ако сме променили нещо във външния файл, то контейнера ще 

вземе обновения файл. 

https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-pod-configmap/ 

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/configmap/ 

 

Istio e услуга/приложение, която е за така наречените Microservices, тоест 

например ако елементите на един сайт са в различни контейнери/pods (каталога е 

на pod 1, а календара на pod 2) и чрез Istio може да ги свържем (Istio е event 

driven, като javascript) и да следим ако има проблем. в кой точно контейнер/pod се 

чупи връзката! 

https://istio.io/ 

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-pod-configmap/
https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/configmap/
https://istio.io/


Важно е да се знае, че при правенето на deployment за база данни, тъй като 

контейнерите могат да бъдат убити и пресъздадени, ако има проблем с тях, то 

тогава се налага да използваме платената услуга на Ай Би Ем “bucket”, като това 

е един вид дедикиран хард диск за нас и може да го свържем към Kubernetes 

клъстера, подобно на LogDNA услугата и тогава оказваме, че deployment ще го 

използва, да запази папката на базата данни и ако контейнера/pod е пресъздаден, 

няма да се изгуби информацията. Преди имаше опция в безплатния клъстер да се 

използва emptydir и това позволяваше да кажем, че дадена папка от 

контейнера/pod да е постоянна, даже и при пресъздаване на контейнера/pod тя не 

бива да бъде пипана. Тогава също бях направил контейнер с 2 приложения уеб 

сървър и база данни, но иначе това не е правилно, защото контейнера/pod може 

да следи само за един процес/приложение дали работи и затова бях направил 

bash скрипт, за да следи на всеки 5 минути с cron job дали базата данни работи и 

ако не роботи, да я стартира и беше голяма мъка  .  

По-долу съм дал пример, при който първо правим PersistentVolumeClaim 

обект(това е при платения клъстер) и после го използваме в deployment обект: 

https://cloud.ibm.com/docs/containers?topic=containers-file_storage 

 

https://cloud.ibm.com/docs/containers?topic=containers-file_storage


Ако имате платен volume, може и да си инсталирате portainer безплатното 

приложение, което ще ви даде супер уеб интерфейс за управление на клъстера:  

  

https://www.portainer.io/installation/ 

 

https://autoize.com/portainer-for-kubernetes/ 

 

 

 

 

Друго полезно е проби за проверка, дали например уеб услугата работи 

върху контейнера/pod. 

https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/ 

 

 

IBM супер курс за Kubernetes: 

 

 

https://www.ibm.com/cloud/learn/kubernetes 

https://www.portainer.io/installation/
https://autoize.com/portainer-for-kubernetes/
https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/
https://www.ibm.com/cloud/learn/kubernetes


4. Red Hat Openshift 

 

Red Hat Openshift разработен от Red Hat Linux и е надграждане над Kubernetes 

Red Hat Openshift има същите опции като Kubernetes и може да се правят 

deployments, pods, services, Ingress и тн Red Hat Openshift обаче доста надгражда 

над Kubernetes с няколко основни възможности: 

- Source to image е функция, която позволява директно да дръпнем код от git 

repository и Openshift сам избира какъв темплейт да използва и да вкара 

кода в контейнера направен от този темплейт. Идеята е, че ако 

приложението ни използва Питон, то Openshift ще избере темплейт с 

инсталиран Питон. Openshift автоматично открива кой език използва кода 

ни в Git. 

 

- Освен services и ingresses Openshift предлага Routes. Routes е DNS запис 

свързан с даден service обект. Тоест първо правим обикновен service обект 

от тип Cluster IP, защото ще използваме Route обекта за външен достъп. 

Като направим Route обекта и трафика пристигне към определен DNS 

например niki.example.com, то Route обектът за niki.example.com към service 

обект и свързания към него deployment обект и следователно 

контейнерите/pods в този service обект 

 

- Openshift предлага и уеб конзола, от която може да правим почти всичко и е 

доста по-добра дори от portainer. Чрез уеб интерфейса може да правим 

deployments, routes, services, ingresses и тн., да четем логове, да следим 

процесорната и паметната утилизация и още много неща. 

 

- Openshift предлага и service mesh за microservices с основата на Istio 

услугата/приложението. Тоест като се случи дадено събитие, трафика да 

бъде пратен на определен контейнер 

 

- Openshift пак с оновата на Istio предлага и serverless computing, наречен 

Knative. Това значи да вдигаме определен сървър, а като дойде трафик ще 

задейства събитие и чрез това събитие трафика ще бъде насочен и 

обработен по определен начин. 

 

- Openshift предлага и по-голяма сигурност, особено на microservices чрез 

microsegmentation, което значи трафика да се проверява като минава от 

един контейнер (East to West) в друг, а не само идващия от интернет 

трафик (North to South) 



 

Конзолата на Red Hat Openshift, която ни дава достъп на готови templates/images 

от Red Hat: 

 

Може локално да си свалите Red Hat Openshift клъстер с 4 nodes/сървъра, като 

виртуална машина  върху Hyper-V (трябва ви компютър с поне 16GB RAM): 



https://www.openshift.com/try 

 

Getting started Guide: 

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_codeready_containers/1.19/ 

 

Команди за инсталиране стартиране и зареждане променливите на Openshift на 

компютъра ви: 

crc setup, crc start, crc oc-env 

 

Влизаме в Openshift клъстера, като може да се приеме, че oc командата е все 

едно kubectl при Kubernetes ( oc get pods = kubectl get pods ) 

 

oc login -u developer https://api.crc.testing:6443 

 

Това Source to image функцията и правим deployment на име cakephp-ex и 

вкарваме кода от https://github.com/sclorg/cakephp-ex в контейнерите/pods на този 

deployment, както виждате не избираме темплейт/image, а Openshift сам го избира. 

 

oc new-app https://github.com/sclorg/cakephp-ex  

 

Правим Route обект с URL  www.example.com,  като при Openshift автоматично се 

създава service обект, при използването на oc new-app командата 

 

oc expose svc/cakephp-ex --hostname=www.example.com 

 

Примерът е взет от: 

 

https://docs.openshift.com/container-platform/4.2/cli_reference/openshift_cli/getting-

started-cli.html 

 

https://www.openshift.com/try
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_codeready_containers/1.19/
https://api.crc.testing:6443/
https://github.com/sclorg/cakephp-ex
https://github.com/sclorg/cakephp-ex
https://docs.openshift.com/container-platform/4.2/cli_reference/openshift_cli/getting-started-cli.html
https://docs.openshift.com/container-platform/4.2/cli_reference/openshift_cli/getting-started-cli.html


 

 

Достъпваме URL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



odo командите са подобни на oc, но са по-лесни и са по-нови, като са налични от 

Openshift 4.x и ги няма в Openshift 3.x( https://docs.openshift.com/container-

platform/4.2/cli_reference/openshift_developer_cli/understanding-odo.html ). При odo 

resource са pods и темплейт/image е component, тоест odo get pods не работи. 

Влизаме в клъстера 

odo login -u developer -p developer 

 

Правим project, като при Kubernetes това се нарича namespace и от самото начало 

Kubernetes има namespace на име default и затова не ни се наложи да правим 

namespace в Kubernetes. 

odo project create sample-app 

 

Правим папка за новото ни приложение 

$ mkdir sample-app 

$ cd sample-app 

 

Това Source to image функцията и правим deployment и вкарваме кода от 

https://github.com/openshift/nodejs-ex в контейнерите на този deployment, nodejs тук 

е компонента/темплейта, от който ще бъде направена услугата 

$ odo create nodejs --s2i --git https://github.com/openshift/nodejs-ex 

 

Правим динамичен url за дадения ни deployment .Тази команда просто прави route 

обект, насочваш към port 8080. Може и ръчно да напишем URL. а не динамично да 

се генерира, както видяхме преди малко в примерът  с oc. 

$ odo url create --port 8080 

 

Нова функция на odo, при която промените в конфигурацията се активират (няма 

я при oc): 

$ odo push 

 

Да видим името на динамичния ни url, за да го достопим: 

$ odo url list 

https://docs.openshift.com/container-platform/4.2/cli_reference/openshift_developer_cli/understanding-odo.html
https://docs.openshift.com/container-platform/4.2/cli_reference/openshift_developer_cli/understanding-odo.html
https://github.com/openshift/nodejs-ex
https://github.com/openshift/nodejs-ex


 

 

 

Достъпваме динамичния URL: 

 

 

 

 

 

 

 



С odo source to code правим Deployment Config, а не Deployment. Deployment 

Config може ако излезе по-нова версия на темплейта или някой промени git кода 

на приложението то Deployment Config ще пресъздаде на ново Deployment обекта 

с новия темплейт и код. Deployment Config прави първо Build Config, което е 

базовия темплейт с инсталиран git кода (първо прави pod от базовия темплейт, 

вкрава кода и прави нов темплейт от pod) и после от него прави нов 

Build/Deployment.  Ако ви интересува разликата прочетете 

https://docs.openshift.com/container-platform/4.1/applications/deployments/what-

deployments-are.html 

 

Пишем crc console и се стартира Openshift уеб конзолата, като от уеб конзолата 

можем да направим Deployment Config Deployment service , route project, Source to 

image (Build) и тн. 

 

 

 

 

 

https://docs.openshift.com/container-platform/4.1/applications/deployments/what-deployments-are.html
https://docs.openshift.com/container-platform/4.1/applications/deployments/what-deployments-are.html


 

 

 

 



 

 

 

 

 

Безплатни IT курсове на Red Hat, do80 “Deploying Containerized Applications 

Technical Overview” е за Openshift: 

 

https://www.redhat.com/en/services/training-and-

certification?learning_options=free_courses 

 

Безплатни лабове и клипчета за IBM Openshift клъстера: 

 

https://mediacenter.ibm.com/id/1_rmpclxdr 

https://developer.ibm.com/openlabs/openshift 

 

В Openshift облачната лаборатория върху IBM Cloud е показано, че може да 

превключим в уеб конзолата между Admin и Developer, като Developer уеб 

конзолата е опростена и е с цел само да се направи уеб апликацията, а не да се 

следи цялата инфраструктура, нещо като Openshift терминалните команди oc (за 

https://www.redhat.com/en/services/training-and-certification?learning_options=free_courses
https://www.redhat.com/en/services/training-and-certification?learning_options=free_courses
https://mediacenter.ibm.com/id/1_rmpclxdr
https://developer.ibm.com/openlabs/openshift


системни админи) и odo (за програмисти). По- долу е показано s-to-c (Source to 

Code) правене на приложение. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можем през уеб конзолата ръчно да вдигнем броя на контейнерите/pods или да го 

направим автоматично с Autoscaler обект, който ще прави повече контейнери ако 

имаме повече клиенти! 



 

 

 

 

 

 



 

Openshift може да се интегрира с Openstack версията на Red Hat, която предлага 

Ias (Infrastructure as a Service), като това е просто да може хората през уеб 

интерфейс да си вдигнат цяла виртуална машина, без да разбират от 

виртуализация и тн. Когато Openshift е интегриран с Openstack, ако Openshift няма 

достатъчно ресурси за нови контейнери, Openshift автоматично казва на 

Openstack да вдигне още виртуални машини и да му ги предостави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безплатни Red Hat лаборатории за по-напреднали: 

 

 

 https://learn.openshift.com/ 

 

 

 

THE END ! 

 

 

 

https://learn.openshift.com/

