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• Find time to simplify
• Create new ideas that are useful and minimize complexity
• Be curious of new technologies, market, customers and 

join activities outside your specialty
• Find time to help others in your team
• We expect you to tell us what to do
• We don’t need 9am-5pm workday policy,

we need performance and new ideas
• We don’t blame each other rather asking ourselves what

went wrong



CONTINUOUS TEAM IMPROVEMENT





1. Automatyzacja – czy tylko dla dużych?
2. CI/CD w infrastrukturze, czy tylko dla apki?
3. Model imperatywny/deklaratywny + narzędzia
4. Dla kogo ten IAC?
5. Benefity, a może ich brak?
6. Demo



AUTOMATYZACJA 
– CZY TYLKO DLA DUŻYCH?





PODSTAWOWYM ELEMENTEM 
DATACENTER SĄ  _ _ _ _ _ _ _ _ _







REGUŁA ALGORYTMICZNEGO PODEJŚCIA



„WSZYSTKO JEST SYSTEMEM”



INŻYNIER TYPU „USER-MANUAL”



INŻYNIER TYPU 
„ALGORITHMIC THINKING”



AUTOMATYZACJA POPRZEZ 
ODKRYWANIE POPRZEZ 
LENISTWO



REGUŁA „WĄSKIEGO GARDŁA”



CZŁOWIEK

PROCES

APLIKACJA

URZĄDZENIE



REGUŁA „AUTONOMICZNOŚCI”



Always be asking yourself if you need to be in the direct path at
all. Maybe you don’t really need to provide input to the script in
order for it to do it’s work, maybe you can change that script to
operate autonomously by getting that input from some other
system in your infrastructure.

ZADAJ SOBIE PYTANIE:
CZY JESTEM WSZĘDZIE 
POTRZEBNY?



CI/CD W INFRASTRUKTURZE, 
CZY TYLKO DLA APKI?





PIPELINE = automatyczna manifestacja 
procesu mającego na celu doprowadzenie 
aplikacji z version control do rąk użytkownika











MODEL IMPERATYWNY / DEKLARATYWNY 
+ NARZĘDZIA



DEKLARATYWNY = OPIS STANU 
DOCELOWEGO (TERRAFORM, 
CLOUDFORMATION, ACI, K8S)

IMPERATYWNY = OPIS „HOW-TO” 
(CHEF, PUPPET, ANSIBLE, SALTSTACK 
– narzędzia „configuration management”)





DLA KOGO TEN IAC?



…dla każdego



„Moi ludzie są za głupi”



BENEFITY, A MOŻE ICH BRAK?



...są jakieś?



Jakie 
odnalazłem 
po półroku
pracy 
„pure-cloud”?





…uczę się 
„ujarzmiać” 
Chaos poprzez 
CI/CD, 
IaC i automatyzację



DEMO



www.efektmotyla.xyz
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