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1. Основи на Ansible 

 

‘’Ansible’’ е безплатно приложение за автоматизация, написано на ‘’Python’’ от ‘’Red Hat 

Linux’’, като има и платена версия ‘’Ansible Tower’’. ‘’Ansible’’ е приложение, което няма 

нужда да се инсталира агент върху устройствата, които ще се менижират. Налага се 

менижиращите  се устройства да имат ‘’ssh’’ и ‘’python’’ инсталиран върху тях, като даже и 

без ‘’python’’, ‘’Ansible’’ може да управлява мрежовите устройства, но с по-намалени  

възможности. ‘’Ansible’’ е написано на ‘’Python’’, затова комуникира с ‘’Python’’, който е 

инсталиран на отдалечените устройства, с цел изпращането и изпълняването на команди. 

‘’Ansible’’ напоследък може да използва и ‘’REST-API’’ интерфейс, като това е просто 

комуникация по ‘’HTTP/HTTPS’’, подобно на уеб трафикът в Интернет пространството, но 

вместо уеб страници се изпращат команди за контролиране на устройства. Общо казано 

старите мрежови устройства ще се оправляват през ‘’ssh’’, а новите през ‘’REST-API’’.  

Трябва да се има в предвид, че ‘’REST-API’’ е нов начин за комуникация с мрежовите 

устройства, като не е мислено да се използва от хора, а от скриптове и приложия като 

‘’Ansible’’. За да инсталирате ‘’Ansible’’ вижте линкът (няма версия на ‘’Ansible’’ за уиндоус, 

но винаги може да се вдигне Линукс виртуалка върху уиндоус  с Vmware 

Workstation/VirtualBox или Huper-V за уиндоус 10 ):   

https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html 

 

 

 

https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html


Други подобни автомазиционни платформи и приложения са ‘’Puppet’’ и ‘’Shef’’, които 

имат нужда приложение на име агент да се инсталира върху крайните устройства. 

Агентите на определено време се свързват с централната база данни и ако има промяна в 

конфигурацията, я обновяват. Тоест при ‘’Ansible’’ промените в конфигурацията са 

моментални, докато при ‘’Puppet’’ и ‘’Shef’’  се правят промените в конфигурацията и 

после след време агентите проверяват за промени и дърпат конфигурацията от 

централизирана база данни, като това е така наречения “Pull” модел, а ‘’Ansible’’  използва 

“Push” моделът. Автоматизационните платформи с агенти дават предимства като това, че 

агента може да дава и статистики и друга полезна информация на определено време, но 

ако говорим за устройства като Сиско мрежовите продукти, при които не може да се 

инсталират агенти, ‘’Ansible’’ е продуктът, който ще изберем. Друга подробност е, че 

‘’Ansible’’  е написан на по-съвременнен език  ‘’Python’’, докато ‘’Puppet’’ и ‘’Shef’’ са 

написани на ‘’ruby’’.  ‘’Puppet’’ вече подържа  ‘’ssh’’ достъп без агент, но още е доста 

орязан вариант  и още няма изгледи за ‘’REST-API’’ възможности на управление на 

устройствата. 

 



2. Управление на мрежови устройства със Python или TCL Expect 

скриптове и недостатъците на тази автоматизация 

 

 

Управлението на мрежови устройства и сървъри може да става и със скриптови и 

програмни езици като ‘’TCL’’ и допълнението към него ‘’Expect’’ или вече популярния 

‘’Python’’. ‘’TCL Expect’’ е един от първите езици за мрежова автоматизация, но е сложен и 

вече не се разработват допълния за него, позволяващи да менижира новите мрежови 

устройства. Въпреки, че още може да се използва, но е доста сложен за работа и изобщо 

не е гъвкав. В по-долния пример с “spawn” командата се свързва с мрежовото устройство 

или сървър, с “expect” се оказва какъв отговор се очаква и ако се получи очаквания 

отговор, с “send” се праща командата, която е нужна. 

 

 

 

 

‘’Python’’ от друга страна има изработени модули като ‘’paramiko’’ допълнението, за да 

може скрипта по ‘’ssh’’ да влиза в сърварите или ‘’netmiko’’ за вече специализирани 



мрежови устройства като Cisco, Juniper, F5 и тн. Но ако за мрежовото устройство, което 

трябва да управлаваме не е работи с нито ‘’netmiko’’ или ‘’paramiko’’, тогава ще търсим в 

интернет с дни, за да измислим скрипта, който ни позволява да менижираме устройствата 

ни. По-долу съм дал примери с ‘’netmiko’’ и ‘’paramiko’’ като интересното е, че с командата 

"device_type": "cisco_ios" в  ‘’netmiko’’ оказваме, че става дума за Сиско устройство, за да 

знае как ‘’netmiko’’ да се свърже с това устройство. Тоест с ‘’paramiko’’ много трудно ще 

влезем в Сиско устройството. Примерът по-долу е за ‘’paramiko’’ и работи за управление 

на ‘’Centos8’’ сървъри, но не и на ‘’Ubuntu20x’’ въпреки, че има логика да разбере какъв е 

сървъра, но при изпълнението “sudo su” на ‘’Ubuntu20x’’ кода не работи въпреки, че 

командата е правилна и това за мен е още един недостатък.”Paramiko” използва 

“ssh_client” приложението на Линукс, затова трябва предварително да го инсталираме. 

 

Примери за ‘’Netmiko’’ и Сиско автоматизация от ‘’GitHub’’: 

http://bit.ly/CCNA-code 

 

 

http://bit.ly/CCNA-code


 

А как седи въпросът с ‘’REST-API’’ управление на устройствата, чрез ‘’Python’’? Възможно е 

и това, но много често се налага производителите да са написали ‘’SDK’’ допълнение, 

което да вкараме в ‘’Python’’ и всяко ‘’SDK’’ на различните пройзводители ще използва 

различни по вид и начин на работа функции и това доста усложнява писането на 

скриптовете. Ще дам за пример на ‘’F5 Networks’’ с тяхния  ‘’BigIP’’ продукт, като за този 

продукт ‘’netmko’’ би трябвало да може да го конфигурира, но от опит разбрах, че не е 

така. За да не се налага да опитваме с дни да правим код, който да управлява ‘’BigIP’’  през 

‘’ssh’’,  ще се използва ‘’Python SDK’’ за  ‘’Rest-API’’ комуникация.  ‘’SDK’’ се инсталира като 

допълнителен пакет с командата ‘’pip install f5-sdk’’, подобно на  ‘’Netmko’’/‘’paramiko’’. 

Много пройзводители дават ‘’SDK’’ за ‘’Python’’, за техните продукти, като комуникацията е 

по ‘’REST-API’’, а не по ‘’SSH’’, но ‘’REST-API’’ е налично само при по-новите модели 

устройства. Може да се напише и ‘’Python’’код, свръзващ се към дадено ’REST-API’’ и без 

‘’SDK’,’ но това ще ни отнеме много време и ще трябва много добре да разбираме 

съответното ’REST-API’’ на съответния пройзводител и да сме много добри в ‘’Python’’. 

  

За повече за F5  BigIP SDK: 

https://f5-sdk.readthedocs.io/en/latest/userguide/ltm_pools_members_code_example.html 

https://devcentral.f5.com/s/articles/getting-started-with-the-f5-common-python-sdk-27438 

 

Няма ли по-универсален начин да управляваме всичките устройства без използването на 

различни скриптове, модули,  ‘’SDK’’  пакети и тн. и всичко да е централизирано от едно 

място? Възможно ли е това приложение да подържа ‘’SSH’’ и ‘’REST-API’’ комуникация? 

Ако може и да е с нещо малко по-просто от програмен език, който не е мислен само за 

сървърна и мрежова автоматизация и отговорът е Ansible. 

https://f5-sdk.readthedocs.io/en/latest/userguide/ltm_pools_members_code_example.html
https://devcentral.f5.com/s/articles/getting-started-with-the-f5-common-python-sdk-27438


3. Ansible Ad-hock режим на работа 

 

‘’Ansible’’ може да се използва в два режима на работа, като при единия пишем директно 

команди и е наречен ‘’Ad-hock’’, а при другия правим ‘’YAML’’ файл, наречен ‘’playbook’’, 

който съдържа списък с задачи, които искаме да бъдат изпълнени. Във файлът 

‘’/etc/ansible/hosts’’ правим списък със мрежовите ни устройства и ги групираме по групи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По-долната команда се свързва с всичките ни мрежови устройства и им инсталира уеб 

услугата ‘’apache2’’, ако не е вече инсталирана, като за целта се използва ‘’apt’’ 

предефинирания модул на Ansible . С ’’–а’’ оказваме командата, която ще се изпълни, с ‘’–

b’’ влизаме в административен режим, а  с ‘’–m’’  избираме кой модул ще използваме. 

Защото има ‘’Centos’’ и ‘’Ubuntu’’ сървъри в тестовата среда, командата успява на някои 

сървъри, а на други се проваля, защото ‘’Centos’’ уеб услугата се казва ‘’httpd’’, а не 

‘’apache2’’  (‘’apache2’’ и ‘’httpd’’ са иначе едно и също) и се налага използването на ‘’yum’’ 

модулът, за да бъде инсталирана. Това е слабото място на ‘’Ad-hock’’ режимът, но после 

ще видим как с ‘’playbook’’ файл, ще го преодолеем.  

 

 

 

 

 

 

 



По-долу съм дал пример с другите основни модули на ‘’Ansible’’, като  “raw” модулът 

може да работи и без да има ‘’Python’’ върху менижираното устройство, но трябва да се 

напише пълният път до желаната команда. Ако ви направи впечатление на едно място не 

съм определил модул и там под подразбиране се използва ‘’command’’ модула, близък до 

‘’shell’’ модула, но не може да групираме няколко команди с ‘’|’’ или да пишем в файл с ‘’> 

‘’ и затова ни трябва понякога “shell” модула. В една от командите долу виждаме 

информация от изпълнението й, като тази информация трябва да се запази във файл,  а не 

да се визуализира, но защото ‘’command’’ модулът не може да направи това, резултатът 

бива визуализиран. Ако ви направи впечатление на едно място съм написъл не “all”, а 

“gui”, това е защото искаме да пратим командата не на всичките устройства, а само на тези 

устройства в група “gui” написана в ‘’/etc/ansible/hosts’’. Ansible модулите могат да бъдат 

написани и от производители на обурудване и могат да бъдат свалени от уеб сайта 

Ansible Galaxy. 

 

 

 

 



4. Ansible playbooks 
 

‘’Ansible playbooks’’ е файл, който е написан на ‘’yaml’’ езика и тези файлове са много 

четливи. В долния пример инсталираме приложения на ‘’Ubuntu (Debian)’’  или ‘’Centos  

(RedHat)’’ сървари. При ‘’Ansible’’ “when” е все едно “if” на при другите програмни езици, а 

“loop” е все едно “for”, но се пишат накрая, а не в началото на кода и това е 

разликата(винаги ‘’when’’ се изпълнява преди ‘’loop’’). Чрез “when” проверяваме коя е 

операционната система, като използваме “{{ ansible_os_family }}”, като това 

предифинирана променлива, която ‘’ansible’’ попълва, още като се свързва със сървъра. 

Други подобни предефенирани променливи са и за това колко памет или процесорна мощ 

има сървъра и тн., като можем и ние да си дефинираме променливи ако имаме нужда. 

Чрез “loop” и променливата ‘’{{ item }}’’ инсталираме списък с приложения върху 

сървърите едно след друго.  Изпънението е с командата “ansible-playbook” и името на 

написания файл.  

 

Малко по-сложните елементи са: 

 

-  използваме “become:yes” за да сме в ’’root’’ административен режим. 

 

- чрез ’’notify’ задачата (‘’task’’) се свързва с “handler”, като това е подзадача, която се 

изпълнава само ако в главната задача има промени 

 

- чрез ’register’ записваме резултата от задачата, за да може да го дадем на друга 

задача или “handler”. Можем и да го дадем на “debug” обект, с цел да го 

визуализираме. 

 

- чрез “ignore errors” можем да продължим напред, независимо дали има грешки в 

сегашната задача 

 

В примерът по-долу ако сменим “state=latest” на ‘’state=removed’’, правим код за 

изтриване на услугите, само с една промяна, тогава не ни трябват ’’notify’ , ’register’ , 

“handler”обектите, защото тяхната цел е да се стартира уеб услугата, след успешната й 

инсталиция и ако изтриваме уеб услугата, те не ни трябват. 

 

 



 

 

 

 



‘’Ansible’’ може и да използва така наречените “jinja2” темплейти и целта да опростиме 

конфигурацията за хора, които не я разбират, но могат да въведат нужните променливи. 

Тоест човек, който не знае Сиско командите, но може само да даде интернет адреса, 

който ще се използва от мрежовото устройство и ‘’ansible’’ и ‘’jinja2’’ ще приготвят 

конфигурацията и съответните команди и ще ги изпълнят на устройството. Това се нарича 

декларативен модел на автоматизация, при който не се налага конфигуриращия 

специалист да не разбира от устройствата, които управлява и е по-нов начин на 

автоматизация от императивния начин на автоматизация, където трябва да се въведат 

пълните команди при автоматизацията на устройствата. В примерът по-долу просто 

конфигура базовата уеб страница на сървъра чрез темплейт.  ‘’Jinja2’’ може и да се 

използва от чист ‘’Python’’ код, не само ‘’Ansible’’.  ‘’Jinja2’’ използва същия начин за 

дефиниране на променливи като ‘’Ansible’’ {{ ansible_hostname }} / {{ state }}. 

 

 

‘’jinja2’’ index.html.j2 темплейт: 

 

 

 

Малко по-сложен пример за желаещите: 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ansible-to-install-and-set-up-

apache-on-ubuntu-18-04 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ansible-to-install-and-set-up-apache-on-ubuntu-18-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ansible-to-install-and-set-up-apache-on-ubuntu-18-04


5. Ansible и Сиско мрежовите устройства 
 

Дори може да се направи демонстрация как ‘’Ansible’’  управлява Сиско мрежови 

устройства, като за целта се използва безплатната лаборатория   ‘’IOS XR Programmabilty - 

Always On’,’ като тя може да бъде намерена на линкът по-долу ( нужна е безплатна 

регистрация ): 

https://developer.cisco.com/modeling-labs/ 

 

Всъщност ‘’Ansible’’   използва ‘’python’’ модулът ‘’paramiko’’, за да се свърже по със Сиско 

устройството и затова трябва да имаме инсталиран ‘’paramiko’’.  За Сиско ‘’Ansible’’   има 

готови модули като “ios_command” и даже не се налага да ги сваляме от Интернет защото 

те вече са инсталирани. В примерите по-долу е показано как създаваме група “routers” и 

оказваме на ‘’Ansible’’    как да се свърже с устройствата в тази група, после изпълняваме 

командата “show ip interfaces brief” в “Ad-hock” режим и чрез “playbook”.  

 

 

 

 

 

 

 

В линкът има лаборатории и за много други Сиско продукти, които вече имат “REST-API” 

и можем вече през “REST-API” да ги управляваме, като Cisco ACI, DNA Center, Cisco Nexus 

и тн. 

https://developer.cisco.com/modeling-labs/


 

 

 

 

 



6. Ansible и REST-API интерфейс 

 

Както показах, че има ‘’Python SDK’’ пакети на ‘’F5 Networks’’, ’F5 Networks’’ са и направили 

и модул, който Ansible може да използва, вместо да се пише Python код. Модулът първо 

трябва да се инсталира (както при ‘’Python SDK’’ пакетите) и после може да се използва. 

Може да разгледате примера по-долу: 

 

 

 

За повече информация: 

 

https://clouddocs.f5.com/products/orchestration/ansible/devel/ 

 

https://www.ansible.com/hubfs/pdf/automating-f5-big-ip-platform-with-

ansible.pdf?hsLang=en-us 

 

https://clouddocs.f5.com/products/orchestration/ansible/devel/
https://www.ansible.com/hubfs/pdf/automating-f5-big-ip-platform-with-ansible.pdf?hsLang=en-us
https://www.ansible.com/hubfs/pdf/automating-f5-big-ip-platform-with-ansible.pdf?hsLang=en-us


Вече влизаме в ерата на ‘’’SDN’’ мрежите, където мрежовите устройства се управляват от 

централизирани контролери. Как работи ‘’Ansible’’ в този случай? Ами ако контролера има 

‘’ssh’’ и ‘’REST-API’’, не може ли ‘’Ansible да каже на контролера какво иска, а контролера 

да каже на всички подчинени устройства, как да изпълнят желанията на ‘’Ansible’’? И 

отговорът на всичко това е, може разбира се   

 

По-долу е снимка на Сиско  “APIC” контролера за центрове за данни: 

 

 

 



 

 

 

Тук е показано как се конфигурира “tenant” обект, което е като един вид изолиране на 

инфраструктурата за различните клиенти, тоест всеки клиент ще има свой собствен 

“tenant”. 

 



 

 

 

Примерът е взет от официалната документация за Ansible и Сиско: 

 

https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/aci_rest_module.html 

 

 

 

Една от основните идеи на “Ansible” е да намали нуждата от така наречения “domain 

knowedge”, което е колко добре дадения човек разбира от самото устройство. Като 

пример, ако се използва ‘’raw‘’модулът се налага да се знае, че командата за стартиране 

на уеб сървър е ‘’service httpd start’’, а ако се използва друг модул, не се налага да се знае 

на изуст командата и така се намалят нужните познания по мрежовата среда. Също ако 

пишем код, който използва буквално командите, които за слагане на Интернет адрес на 

Сиско интерфейс на комутатор, то това е императивен модел на мрежова автоматизация, 

а ако използваме хубав “Ansible”модул, където само попълваме Интернет адреса и на кой 

интерфейс да се сложи, то това е декларативен модел на мрежова автоматизация и при 

него ни трябват по-малко познания (domain knowedge). Тоест ние декларираме какво 

искаме да стане, а как ще стане не е наша работа и “Ansible” ще трябва да се погрижи. 

Компютърният свят върви към декларативния модел на мрежова автоматизация! 

 

7. Ansible и F5 мрежовите устройства 

 

При F5 се използва “REST-API” за управление на устройството и затова я има командата 

“connection: local”, защото за да работи “Ansible” с “REST-API”, трябва да прати заявката 

локално на Питон, който е инсталиран върху същият компютър, където е енсталиран 

“Ansible” (по принцип винаги трябва да има инсталиран Питон, защото “Ansible” е написан 

на Питон  ) . Също с “pip install f5-sdk”,  трябва да се инсталира съответния Питон пакет за 

Ф5, за да може след като  “Ansible” подаде информацията на Питон, той да се свърже по  

“REST-API”с Ф5. Другото интересно нещо е. че с “provider” даваме Интернет адреса и 

паролата на F5 устройството. тоест не се използва информацията от ‘hosts” файлът. При 

“Ansible” да се използва вече дефинирана променлива, се пише {{ името на променливата 

}}.Също примерът използва “with_items”, за да създаде два обекта от един същ вид, един 

https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/aci_rest_module.html


след друг, като в бъдеще “with_items” ще бъде сменено с ”loop” командата ( 

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_loops.html ). Както се вижда 

Ansible е един вид абстракция на Питон езикът, защото вместо да пишем код на Питон, 

пишем “playbooks” на ‘’Ansible’’ и те на заден план биват интерпретирани (превеждани) 

на Питон езикът. В “IT” светът абстракцията набира сила, защо улеснява работата на 

“IT”специалистите!  

 

 

Използваният пример е за императивен модел за автоматизация, като Ф5 предлагат и 

деклеративен модел за автоматизиране и конфигуриране на устройствата им! 

 

 

  

Примери: 

 

https://www.australtech.net/f5-ansible-setup-and-playbook-example/ 

 

https://clouddocs.f5.com/products/orchestration/ansible/devel/usage/playbook_tutorial.html 

 

 

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_loops.html
https://www.australtech.net/f5-ansible-setup-and-playbook-example/
https://clouddocs.f5.com/products/orchestration/ansible/devel/usage/playbook_tutorial.html


 

 

 

 

 

 

 

 



При долният пример, създаваме уеб услуга, като с “vars_prompt” “Ansible” ни кара ръчно 

да въведем Интернет адрес на уеб услугата и тенант (При Ф5 това се нарича ‘’Partition’’ и 

първоначално има само един тенант на име ‘’Common’’), където ще бъде подкарана. В 

случая също се използва ‘’Jinja2’’ темплейт чрез командата , като  попълнените 

“vars_prompt” променливи се подават от “Ansible” на ‘’Jinja2’’ темпелейтът. В ’Jinja2’’ 

темпелейтът променливите пак се дефинират както при “Ansible” {{ име на променливата 

}} и там всъщност се случва магията (вижте последната картина). Идеята на декларативния 

модел е. че след като е написан ‘’playbook’’,може уеб услуги да се създават от хора, които 

изобщо не разбират от Ф5, само трябва да дадат Интернет адрес и тенант и всичко друго е 

автоматизирано. Това  е идеята на декларативния модел за автоматизация!  

 

 

Пример: 

 

https://support.f5.com/csp/article/K45530030 

 

 

Преди да почнете с примира, инсталирайте AS3 пакетът върху Ф5: 

 

https://clouddocs.f5.com/products/extensions/f5-appsvcs-

extension/latest/userguide/installation.html 

 

https://support.f5.com/csp/article/K45530030
https://clouddocs.f5.com/products/extensions/f5-appsvcs-extension/latest/userguide/installation.html
https://clouddocs.f5.com/products/extensions/f5-appsvcs-extension/latest/userguide/installation.html


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ansible Tower 

 

‘’Ansible Tower’’ включва и уеб интерфейс за менижиране и мониторинг и ‘’REST-API’’ 

интерфейс. за да може приложението да се интегрира с други автоматизационни 

платформи и облаци. Може да се и избира кога дадена задача да бъде изпълнена 

(‘’schedule’’), тоест може да направим ъпгрейд да приложенията си докато спим и да се 

надяваме, че няма да ни събудят. По-долу се вижда приятния графичен интерфейс на 

‘’Ansible Tower’’. 

 

 



Благодарение на своето собствено ‘’REST-API’’, ‘’Ansible Tower’’ може да се интегрира с 

приложение като ‘’Jerkins’’ за ‘’CI/CD’’ (Continuous Integration/Continuous Deployment). 

Представете си, че имаме собствено приложение на уеб сърварите си и променим кода в 

‘’GitHub’’ (това е глобална интернет база данни за код). ‘’Jerkins’’ може да следи за това 

дали има промени в ‘’GitHub’’ и сам активира ‘’Ansible TOwer’’ през REST-API и ‘’Ansible 

Tower’’ ще обнови кода на уеб сърварите.  Тоест ние само сме проминили кода и всичко 

останало става автоматизирано, като това вече е отвъд простата автоматизация и се 

нарича оркестрация, което един вид е група от автоматизирани задачи и процеси без 

почти никаква човешка намеса. Най-просто казано, програмистите правят промяна в кода 

на приложението и всички сървари си ъпдейтват приложението, без да има нужда 

сърварните инженери да направят това нещо на 1000 сървъра, един по един. 

 

 

 

 

 



9. Ansible и IBM Cloud 

 

Първоначално при работата с облаци трябва да създадем нашия така наречен виртуален 

частен облак (‘’VPC – Virtual Private Cloud’’, което е подобно на “tenant” обекта при Сиско) 

в публичните облаци като IBM Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure и тн. После в нашето 

‘’VPC‘’си слагаме виртулни машини за уеб, бази данни, емайли, контейнери и тн., които са 

изолирани от ‘’VPC’’ на другите клиенти, но пак са достъпни през Интернет. ‘’IBM Cloud’’ 

като много други облачни доставчици има визуално уеб приложение, при което можем да 

създадем часния си облак с виртуални машини за уеб, база данни и тн. Интересното при 

‘’IBM Cloud’’ че при техния продукт наречен ‘’ibm cloud automation manager’’ (Terraform) е, 

че работи не само с ‘’IBM Cloud’’, но и с другите големи облачни доставчици като Amazon 

AWS, Microsoft Azure и тн. Тоест от едно място можем да си създадем ‘’VPC’’ за почти 

всеки облачен доставчик. На изображението по-долу се вижда как създаваме уеб сървър и 

база данни и ги свързваме към вече съществуващ ‘’VPC’’ на Амазон облака. Това е нещо 

което например ‘’AWS Cloudformation’’ прави но само за облака на Амазон. Препоръчвам 

да погледнете клипчето в линка отдолу, ако ви е станало интересно за ‘’Terraform’’ (има и 

приложение ‘’Terraform’’, което може да инсталирате на компютъра си): 

 

https://www.ibm.com/cloud/architecture/content/course/ibm-cloud-private-automation-

manager/ibm-cloud-private-automation-manager-concepts 

 

 

https://www.ibm.com/cloud/architecture/content/course/ibm-cloud-private-automation-manager/ibm-cloud-private-automation-manager-concepts
https://www.ibm.com/cloud/architecture/content/course/ibm-cloud-private-automation-manager/ibm-cloud-private-automation-manager-concepts


След като сме създали нашите виртуални машини в нашия ‘’VPC’’, как ще инсталираме 

нови приложения в самите виртуални машини или ще обновяваме старите? А още повече 

няма ли вариант още при създаването на нашия  ‘’VPC’’ и виртуалните машини, да бъдат 

инсталирани и обновени приложенията върху тях, тоест да се автоматизира/оркестрира 

целия процес? Отговорът на всички тези въпроси е, че има разбира се и това е 

Ansible. Ако стартираме ‘’VPN’’ връзката си към IBM облака, ‘’Ansible’’ може да управлява 

сървърите ни, както ви показах по-горе с Ubuntu и Centos. Вече има модул за ‘’IBM Cloud’’ 

и по този начин можем даже да накараме ‘’Ansible’’ да се свърже с ‘’IBM Cloud’’, да 

създаде нашето ‘’VPC’’ (или друг облачен обект), да подкара в него например 100 

виртуалки с готов уеб сървър (например ‘’apache2’’).  Ако имаме нужда и виртуалките да 

имат и ‘’Tomcat’’ за ‘’Java’’ приложения, а виртуалките не са с предварително  инсталиран 

‘’Tomcat’’, то ‘’Ansible’’ ще се погрижи и за това. Това става, защото повечето облаци имат 

‘’REST-API’’ и чрез инсталиране на приложение от облака на вашия домашен компютър, 

можете да се свържете и да управлявате облака, не само през уеб интерфейса на облака, 

но и през вашия уиндоус терминал с текстови команди, като целта да можете да напишете 

и скриптове за да автоматизирате на задачите си. ‘’IBM Cloud CLI’’ е приложението, което 

се използва за облака Ай Би Ем. ‘’Ansible’’ използва ’’REST-API’’ на облака и вместо ‘’IBM 

Cloud CLI’’ с ‘’playbooks’’ създават нужните обекти. Ето така можем да направим виртуален 

център за данни за минути. ‘’Ansible’’ прави и същото и за други облачни доставчици като 

Амазон, защото и за тях има модули на ‘’Ansible’’. Амазон в облака си имат интегриран 

‘’Puppet’’, но винаги решение, което може да се използва при различните облачни 

доставчици, без да се налага всеки път да учим нова технология, е най-доброто! 

 

IBM Cloud безплатно обучение, за желаещите: 

https://cognitiveclass.ai/badges/ibm-cloud-essentials 

IBM Cloud CLI: 

https://cloud.ibm.com/docs/cli?topic=cloud-cli-getting-started 

 

Ansible и IBM Cloud без Ansible модула за IBM Cloud: 

https://cloud.ibm.com/docs/terraform?topic=terraform-ansible 

Това е линка за новия модул на Ansible за облака на Ай Би Ем (ще разгледаме двата 

дадени примери в линка, ако остане време): 

https://github.com/IBM-Cloud/ansible-collection-ibm 

 

https://cognitiveclass.ai/badges/ibm-cloud-essentials
https://cloud.ibm.com/docs/cli?topic=cloud-cli-getting-started
https://cloud.ibm.com/docs/terraform?topic=terraform-ansible
https://github.com/IBM-Cloud/ansible-collection-ibm


Представете си, че сегашната версия на ‘’Ansible’’ има бъг, който пречи за 

управлението на Сиско устройства, докато се реши този бъг, може да 

използваме стара версия на ‘’Ansible’’ , но старата версия на ‘’Ansible’’ иска 

‘’Python2’’,  а не ‘’Python3’’ и  ние не искаме да инсталираме и това върху 

менижиращата ни станция. Как може да решим този проблем? В бъдеще 

мога да проведа семинар за контейнерите и как те решават подобни 

проблеми в облаците по целия свят, но това беше от мен за сега, като след 

всичко това реакцията ви може да е: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


