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Staniž se!  
Roboti aneb jak 

implementovat změny 

v post-ITIL budoucnosti. 

Tomáš Kubica 
Enterprise Architect 
tomas.kubica@hpe.com 
 
www.cloudsvet.cz 



Proč nesázet na „big bets“? 
Proč necílit na co nejvyšší SLA? 
Proč může důkladné plánování zabít inovace? 
Proč není private IaaS vhodný kontrakt mezi 
Ops a Dev? 
 



THINK BIG 
START NOW 
LEARN FAST 

LEAN 



Cílejte na organizaci, která dokáže dělat 
mnoho častých malých kroků a učí se. 
 
70% nápadů není dobrých, ale nevíte, jaké 
to jsou. Raději experimentujte. 
 
 



SLO 
99,999%               99,99%               99,9%               99% 

Inovace 
málo                              středně                            hodně 

Utrácíte správně váš error budget? 

Konflikt v KPI pro Ops vs. Dev 



SLO je poměr stability a inovace, určete 
ho moudře a neodměňujte jeho překonání. 
 
Zaveďte Error budget jako platidlo mezi 
Dev a Ops. 



Jak děláme změny dnes? 

Jakýkoli 
současný stav 

Výsledný stav Konfigurátoři 

Dokumentace 



Stávající koncept není vyloženě špatně, ale má slabiny 

Je přesná, reflektuje skutečnost? 
Je ověřeno, že změny budou fungovat? 

Jsou bezchybní? Jak velké je riziko? 
Jak dlouho se akce plánuje a jak dlouho trvá? 

Jak snadno a rychle uděláte rollback změn? 
Odpovídá výsledný stav požadovanému? 



Řada firem dojde k 
tomuto závěru:  
 
Změny jsou rizikové a 
musí se minimalizovat a 
důkladně plánovat. 



Častým důsledkem je: 
• Kumulujeme potřebné změny a 

to složitější a rizikovější jsou 
• Nemáme poslední 

bezpečnostní patche 
• Nejsme schopni rychle 

reagovat na změny požadované 
aplikačním týmem a uživateli 

• Nemáme kapacitu nasazovat 
funkce a postupy, které by 
zvyšovaly naši efektivitu 



Desired state ovládání IT je předvídatelnější, bezpečnější a 
opakovatelný model. Nasaďte „spustitelnou dokumentaci“. 

Jakýkoli 
současný stav 

Výsledný stav Automatizace 

Požadovaný 
stav 



Nebuďte „too busy to innovate“. 
 
Automatizujte ne pro úspory, ale pro 
předvídatelnost, opakovatelnost, 
bezpečnost a rychlost. 



Provozáci, public či private IaaS stavíte pro sebe, pro svou 
efektivitu, bezpečnost, rychlost. Vývoj VMka a virtuální firewall 
nezajímají, oni potřebují testovat a provozovat kód… 
 

IaaS 

Compute Storage Network 

IaaS 
Cloud resources 

Uvolni, když nepotřebuješ. 
Nevyužíváš, neplatíš. 

Alokuj projektům a aplikacím podle 
potřeby. Transformuj se automaticky 
(např. přes den byznys, v noci 
chroupání dat). 
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PaaS nové generace 
Helion Stackato, Cloud Foundry, 
Azure App Services 
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Tady je moje funkce … 
  

… spusť když … 

Serverless computing 
Azure Functions, Amazon Lambda 



IaaS je pro Ops, není to ideální kontrakt 
mezi Ops a Dev. 
 
Pro Dev provozujte platformu, je to lepší 
kontrakt. Na čem? IaaS private? Public? 
Legacy? To nechť je Dev srdečně jedno. 



  

Pomůžeme vám 

do Nového IT 


