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De Cloud biedt 
keuze genoeg

Volgens het National Institute of Standards and 
Technology (NIST) is de defi nitie van Cloud 
Computing: “Cloud computing is a model for 

enabling convenient, on-demand network access 
to a shared pool of confi gurable computing resour-
ces (e.g., networks, servers, storage, applications, 
and services) that can be rapidly provisioned and 
released with minimal management effort or ser-
vice provider interaction. This cloud model pro-
motes availability and is composed of fi ve essen-
tial characteristics (On-demand self-service, Broad 
network access, Resource pooling, Rapid elasticity, 
Measured Service).“ 

Deze laatste vijf criteria zijn belangrijk. Alleen 
zeggen “de applicatie is gehost, dus wij zijn in 
de Cloud” of “de applicatie is gevirtualiseerd met 
behulp van VMware, dus wij zijn in de Cloud” is 
volgens de defi nitie van het NIST niet voldoende.

Men kan de Cloud onderverdelen volgens manier 
van aanbieden, namelijk Public Cloud versus Priva-
te Cloud. Het grote verschil is dat bij Public Cloud 

de resources gedeeld worden met andere organisa-
ties en bij Private Cloud de resources alleen voor 
de eigen organisatie worden gebruikt. 
De stap naar Cloud Computing laat zich het makke-
lijkst uitleggen door middel van een praktijk case. 
VX Company heeft de afgelopen jaren software ont-
wikkeld voor het ‘Soweto Care System’. De software 
is gebruiksvriendelijk en opgebouwd op basis van 
Java / Swing / MySQL technologie, zodat gebruikers 
geen licentiekosten hoeven te betalen. VX Company 
levert de applicatie gratis en faciliteert de opbouw 
van een lokale support- en implementatieorgani-
satie. De software wordt bij steeds meer organisa-
ties geïmplementeerd, zoals AMREF Flying Doc-
tors, en er is belangstelling van grote organisaties 
zoals het Rode Kruis en verschillende ministeries 
in Zuid-Afrika. 
Van de applicatie is dit jaar een webbased versie 
gebouwd, gebaseerd op het Groovy & Grails frame-
work. Vanwege het grotere (onvoorspelbare) aanbod 
van klanten en het beheren van meer (centrale) data 
is een andere oplossing gewenst. Daarnaast bestaat 
het probleem dat de huidige data vaak lokaal staat 
en gevoelig is voor inbraak en virussen. De eisen die 
spelen laten zich als volgt samenvatten:

•  Het centraal neerzetten en beheren van zowel de 
applicatie als de data

•  Het automatisch schalen van meer/minder capa-
citeit indien nodig 

•  Tegen zo laag mogelijke kosten zo veel mogelijk 
klanten kunnen bedienen

•  Flexibel aanpassingen kunnen doorvoeren
•  ‘Real time consolidation’ in de vorm van rappor-

tages over de hele organisatie

Cloud Computing is al lang geen hype meer. Platform as a Service (PaaS) 
geeft de ontwikkelaar nieuwe (Cloud) mogelijkheden. Volgens Gartner was 
2011 het jaar van PaaS. Er zijn dat jaar inderdaad verschillende Cloud 
partijen actief geworden met PaaS oplossingen. In het ultieme geval zal ook 
de IDE in de Cloud gaan draaien. 

Integratie, security en beheer vragen aandacht

Maikel Alderhout
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gecertificeerd project-

manager.
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Uitgangspunt is dat de PaaS aanbieder twee deli-
verables kan deployen , namelijk:
•  De data (MySQL dump), we willen deze impor-

teren in de MySQL Database Instance 
•  De applicatie (WAR fi le), we willen deze deploy-

en op een Tomcat Instance
Veel PaaS aanbieders ondersteunen (nog) geen 
MySQL. We hebben in eerste instantie een keuze 
gemaakt voor Amazon Elastic Beanstalk in com-
binatie met Amazon Relational Database Service 
(RDS) en CloudBees. 

Amazon
Amazon heeft begin dit jaar zijn AWS diensten uit-
gebreid met Elastic Beanstalk. Het deployen van de 
applicatie kan in drie relatief simpele stappen:
1)  Creëer een Amazon Web Services Account (niet 

verder beschreven)
2)  Creëer een Amazon RDS MySQL database Ins-

tance. Importeer de data
3)  Creëer een Amazon  Elastic Beanstalk Instance. 

Deploy de WAR fi le
Om een database Instance te creëren, kiezen we 
vanuit het AWS Management Console het RDS tab-
blad. Vanuit dit tabblad kiezen we voor ‘Launch DB 
Instance’. We komen nu in de zogenaamde ‘Launch 
DB Instance Wizard’, tab ‘engine selection’.

Sinds deze zomer is het ook mogelijk om Oracle 
Databases Instances aan te maken. Wij kiezen in 
dit geval voor de MySQL Instance.
In het tabje ‘DB Instance details’ vullen we onder 
andere de gewenste versie, storage en username en 
password in. Bij tabje ‘Additional confi guration’ 
vullen we onder andere de databasenaam in. Het 
default MySQL portnummer van ‘3306’ kunnen we 
eventueel wijzigen. In het tabje ‘Management opti-
ons’ kunnen we een backup schedule vastleggen. 
Als laatste tab ‘Review’ controleren we alle gege-
vens en drukken we op de ‘Launch’ button. Binnen 
enkele tellen is de Instance actief! 
Een van de belangrijkste gegevens die we nodig heb-
ben is de zogenaamde ‘endpoint’. Deze ‘endpoint’ 
is in wezen de unieke machinenaam en hebben we 

nodig om de connectie string vanuit de applicatie 
op te bouwen. Via een JDBC koppeling wordt dit in 
Grails in de datasource.groovy opgegeven, bijvoor-
beeld: url=’jdbc:mysql://’endpoint’:3306/’databas
enaam’’.  Ook is het belangrijk om vanuit je lokale 
client tools een connectie te kunnen maken.

Om toegang te krijgen vanuit de applicatie en 
de lokale client tools moet er in de ‘DB security 
Groups’ het volgende worden opgegeven:

1)  Een EC2 Security Group type met Security 
Group ‘elasticbeanstalk-default’  en het betref-
fende AWS Account ID

2)  Een CIDR/IP connection type met het IP nummer 
van machine waar de locale client tools op staan

Ook is het mogelijk om de MySQL database parame-
ters te wijzigen via de ‘DB Parameter Groups’.  We 
kunnen nu onze data importeren. Dit kan natuur-
lijk wat referentiedata zijn, maar ook een resultaat 
van een conversie. Wij hebben ervoor gekozen alle 
klanten in één database Instance te stoppen, maar 
ook in één schema. Via een zogenaamde ‘tenant_id’, 
ziet elke user zijn of haar eigen data.
Meer informatie over Amazon RDS MySQL op: 
http://aws.amazon.com/rds/mysql/
De volgende stap is om de WAR te deployen. Daar-
voor creëren we een Amazon Elastic Beanstalk 
Instance. We kiezen vanuit het AWS Manage-
ment Console het ‘Elastic Beanstalk’ tabblad. 
Vanuit dit tabblad kiezen we voor ‘Launch New 
Environment’. 

Kies je eigen ‘appname’ als environment name. De 
URL moet uniek zijn binnen het elasticbeanstalk 
domein. Je kiest ervoor om de WAR fi le ‘appname.
war’ te uploaden. Als container type kun je kiezen 
voor Tomcat 6 en 7 evenals 32- of 64 bits. Wij kie-
zen voor Tomcat 6, 64 bits.
Bij de confi guration details laat je de meeste zaken 
op default staan. Afhankelijk van je applicatie kies 

Sinds deze 
zomer kun je 
bij AWS 
Oracle 
database
instances 
aanmaken.
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je voor het gewenste Instance Type. In de praktijk 
is de t1.micro al snel aan de krappe kant voor een 
gemiddelde applicatie. Nadat je een review hebt 
gedaan, klik je op ‘Launch Instance’. Het uploa-
den kan even duren, daarna wordt de deploy uit-
gevoerd. Als alles goed is gegaan, wordt het app 
icoon groen op het dashboard en is de applicatie 
beschikbaar op http://appname.elasticbeanstalk.
com/. Als hij rood is, kunnen de eventlog regels 
bekeken worden. Biedt dit te weinig informatie, dan 
kan via ‘Edit configuration’ bij tabblad container het 
vinkje ‘Enable log file rotation to Amazon S3’ aan 
worden gezet. De bekende Tomcat logfiles worden 
aangemaakt en kunnen worden bekeken. Ook kun-
nen in dit tabblad, de JVM command line options 
worden meegegeven.

Via het tabblad ‘Load Balancer’ kan nog een SSL 
certificaat worden toegevoegd en via het tabblad 
‘Auto scaling’ kunnen opschaal parameters wor-
den ingesteld. Dit is zeer interessant. We kunnen 
er bijvoorbeeld voor kiezen om op te schalen naar 
een nieuwe Instance als de CPU belasting groter 
wordt dan 70%.

CloudBees
Na een succesvolle deployment in de Amazon 
Cloud, is het nu tijd om te kijken naar CloudBees. 
Een vrij nieuwe speler, die zich op het PaaS plat-
form richt en dit voorjaar echt actief is geworden. 
Ook zijn ze actief via Twitter. 

Het deployen van onze applicatie naar CloudBees 
kan ook in een aantal simpele stappen:

 Aanmelden CloudBees (je kan starten met een • 
gratis account) (niet verder beschreven)
 Creëer een RUN@Cloud MySQL database Instan-• 
ce en importeer de data
 Creëer een RUN@Cloud Tomcat Instance en • 
Deploy de WAR file

Het RUN@Cloud dashboard is wat eenvoudiger dan 
dat van Amazon. Het is onderverdeeld in Applica-
tions en Databases. We kiezen als eerste voor ‘Add 
New Database’. Alleen een databasenaam, userna-
me en password zijn nodig. Er is maar één versie 
MySQL database, de database parameters kunnen 
nergens worden aangepast. Ook kan er niet heel 
veel opgeschaald worden, als dat nodig zou zijn. We 
kunnen aan de servernaam zien dat onder water een 
Amazon Instance is aangemaakt. We kunnen met 
MySQL client tools succesvol de data importeren.
Nu kiezen we vanaf het RUN@Cloud dashboard 
voor ‘Add New Application’.  We hoeven hier alleen 
de naam van de applicatie op te geven, waarna een 
Tomcat 6 Instance wordt aangemaakt. Ook hier zijn 
de instellingen minimaal. We kunnen nog de Sin-
gle Instance wijzigen naar Multi Instance, maar het 
configureren middels opschaalparameters is niet 

mogelijk. Vanuit de development tab op het Manage 
Applications console kunnen we de WAR file suc-
cesvol uploaden. De applicatie url is in de vorm van 
http://appname.vxfactory.cloudbees.net/.
De echte grote kracht van CloudBees zit hem in het 
gebruik van DEV@Cloud of zoals Cloudbees zelf 
zegt ‘Jenkins as a Service’. Jenkins (oorspronkelijk 
Hudson) is een Open Source continuous integrati-
on tool geschreven in Java. Jenkins is makkelijk in 
gebruik en heeft een erg lage leercurve. Daarnaast is 
Jenkins (net als Grails) gebaseerd op (community) 
plug-ins, zodat je erg snel productief bent. 
Elke repository kan worden gebuikt. De eerste testen 
heb ik met Github gedaan, en sinds kort biedt Cloud-
Bees zelf ook repositories aan. Er kunnen vanuit Jenkins 
verschillende jobs worden aangemaakt. Wij hebben 
vanuit ons project verschillende jobs aangemaakt.

Continuous Build
Deze Job pollt de sourcecode repository continu. 
We gebruiken in deze Job de Grails plugin om ver-
volgens de betreffende Grails commando’s uit te 
voeren. Als deze build succesvol is, wordt de ‘Con-
tinuous Deployment’ Job gestart. Ook gebruiken we 
verschillende rapportages zoals: Junit test result 
report en de Cobertura Coverage report.

Continuous Deployment
Deze Job start als de Build Job succesvol is. We 
gebruiken de deploy to CloudBees plugin om de 
WAR file automatisch te deployen naar de RUN@
Cloud omgeving.
Continuous Quality
Deze Job doet een Quality check met behulp van de 
the Grails CodeNarc and GMetrics plugins. De Job 
start wanneer de Continous Build succesvol is.
Daily Deployment
Deze Job zet een RUN@Cloud omgeving klaar en is 
wat meer gericht op de interval die testers nodig 
hebben. De Job zou afhankelijk van de wensen ook 
wekelijks gedraaid kunnen worden.
Deployment Amazon
We hebben een Job gemaakt om de WAR file te 
deployen naar Amazon Elastic Beanstalk. De Job 
kan handmatig worden gestart. Omdat er (nog) 
geen Jenkins plugin is voor deployment naar Ama-
zon Elastic Beanstalk, hebben we zelf een script 
geschreven die gebruikt maakt van de AWS SDK 
for Java API.

Amazon levert de AWS SDK for Java API om toe-
gang te krijgen tot onder andere Amazon Elastic 
Beanstalk. We gebruiken de AWSCredentials inter-
face uit de com.amazonaws.auth package, om aan 
te loggen met de AWS credentials. Verder worden 
de volgende packages gebruikt om een aantal inter-
faces en methods aan te roepen:
• com.amazonaws.services.s3 package
• com.amazonaws.services.elasticbeanstalk

CloudBees is 
een nieuwe 

PaaS speler, 
die dit 

voorjaar 
actief is 

geworden.
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• com.amazonaws.services.elasticbeanstalk.
model

Onderstaand de Groovy code die deployment naar 
Amazon verzorgt:
 
import com.amazonaws.auth.*
import com.amazonaws.services.s3.*
import com.amazonaws.services.elasticbeanstalk.*
import com.amazonaws.services.elasticbeanstalk.model.*

target(deployBeanstalk: ‘Deploy to AWS Beanstalk’) {
 // Check existing version and check if environment is
 production
 depends(checkExistingAppVersion, prodEnviroment, war)

 // Log on to AWS with your credentials
 def credentials = credentials
 AmazonS3 s3 = new AmazonS3Client(credentials)
 AWSElasticBeanstalk elasticBeanstalk = new AWSElastic
BeanstalkClient(credentials)

 // Delete existing application
 if (applicationVersionAlreadyExists(elasticBeanstalk))
 {
 println “Delete existing application version”
 def deleteRequest = new DeleteApplicationVersionRequest
(applicationName:     applicationName,
 versionLabel: versionLabel, deleteSourceBundle: true)
 elasticBeanstalk.deleteApplicationVersion(delete
 Request)
 }

 // Upload a WAR file to Amazon S3
 println “Uploading application to Amazon S3”
 def warFile = projectWarFilename
 String bucketName = elasticBeanstalk.
createStorageLocation().getS3Bucket()
 String key = URLEncoder.encode(warFile.name, ‘UTF-8’)
 def s3Result = s3.putObject(bucketName, key, warFile)
 println “Uploaded application $s3Result.versionId”

 // Register a new application version
 println “Create application version with uploaded
 application”
 def createApplicationRequest = new
 CreateApplicationVersionRequest(
 applicationName: applicationName, versionLabel
: versionLabel,
 description: description,
 autoCreateApplication: true, sourceBundle: new
 S3Location(bucketName, key)
 )
 def createApplicationVersionResult = elasticBeanstalk.c
reateApplicationVersion(createApplicationRequest)
 println “Registered application version
 $createApplicationVersionResult”

 // Deploy the new version to an existing environment
 // If you don’t have any AWS Elastic Beanstalk
 environments yet, you
 // can easily create one with with:
 // The AWS Management Console - http://console.aws.
amazon.com/elasticbeanstalk
 // The AWS Toolkit for Eclipse - http://aws.amazon.com/
eclipse
 // The Elastic Beanstalk CLI - http://aws.amazon.com/
elasticbeanstalk
 println “Update environment with uploaded application
 version”
 def updateEnviromentRequest = new UpdateEnvironment
Request(environmentName:  environmentName, versionLabel:
 versionLabel)
 def updateEnviromentResult = elasticBeanstalk.update
Environment(updateEnviromentRequest)
 println “Updated environment $updateEnviromentResult”
}

Vanuit de CloudBees / Jenkins Job geven we het 
Grails commando mee om dit script ‘deploy_
beanstalk’ aan te roepen, zodat de Amazon Elas-
tic Beanstalk via een druk op de knop mogelijk is 
geworden.

Factory in the Cloud
Los van de PaaS oplossing is het in ieder project 
belangrijk om je ontwikkelstraat op orde te hebben. 
Mijn uitgangspunt is: “Gebruik de (duivels)drie-
hoek als referentie. Als er een hoek niet geborgd 
is, zal het project niet succesvol zijn”. Ik heb het 
dan over het borgen van document-, configura-
tie- en issuemanagement. VX Company gebruikt 
al enige tijd succesvol Jira Studio voor alle pro-
jecten, de SaaS oplossing van Atlassian. Hier-
mee wordt documentmanagement (ook wel wiki 
genoemd) geborgd door Confluence, configuratie 
management geborgd door SVN (tegenwoordig zie 
je steeds meer Git) en issuemanagement geborgd 
door Jira. Ook Mantis is een veel gebruikt issue-
management tool.
 
Conclusie
Het is lastig om PaaS oplossingen met elkaar te 
vergelijken. De introductie van Amazon Elastic 
Beanstalk biedt voor Java ontwikkelaars zeker een 
mooie oplossing om de applicatie te deployen . De 
onderliggende data oplossingen van Amazon waren 
al geïmplementeerd. Ook bij CloudBees RUN@
Cloud kunnen applicaties gedeployed worden. De 
RUN@Cloud oplossing biedt echter nog te weinig 
mogelijkheden om de Tomcat en MySQL Instances 
helemaal naar wens in te stellen. CloudBees profi-
leert zich juist met DEV@Cloud, waarbij ‘Jenkins as 
a Service’ een goede mogelijkheid biedt om Agile 
projecten snel te kunnen starten en het buildproces 
vanaf het begin in te regelen. 
CloudBees en Amazon AWS kunnen dan ook het 
best naast elkaar gebruikt worden: CloudBees als 
Ontwikkel/Build/Test omgeving en Amazon als 
Acceptatie- en Productie omgeving. «

Tips
 Algemeen
• Cloud is absoluut geen hype meer
• Denk in mogelijkheden
•  Integratie, Security en Beheer zijn en blijven 

voorlopig aandachtspunten
 Voor Ontwikkelaars / Testers
•  Focus op PaaS, bijvoorbeeld Amazon Elastic 

Beanstalk / RDS of CloudBees
•  Wees klaar voor het deployen van kleine 

applicaties
•  Wees klaar voor applicatiemigraties naar de 

Cloud
 Voor Beheerders 
•  Focus op IaaS, bijvoorbeeld Amazon EC2
•  Wees klaar voor transities van virtueel / Private 

naar Public Cloud
•  Wees klaar voor infrastructuur migraties naar 

de Cloud
 Voor Agile coaches  / Scrum masters 
•  Borg in projecten de factory driehoek
•  Voor Agile projecten is CloudBees ‘the way to go’

Wees klaar 
voor migratie 
van 
applicaties 
naar de 
cloud.
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