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Lær at udnytte mulighederne ved microservices
Læs fagpakken: Microservices og DevOps

Måden at sælge software på har igennem de seneste år forandret sig markant – fra at sælge ”et 
system” til at tilbyde ”services på abonnement.” Dette skifte har radikalt ændret, hvordan du skal 
designe, udvikle og drifte software. Den nye tilgang til at sælge software giver samtidigt mulighed 
fra at udvikle nye features og sætte dem i drift i løbet af få minutter og timer – til glæde for kun-
derne. Fagpakken Microservices og DevOps vil komme spektret rundt omkring arkitekturmønstre, 
metoder, teknikker og konkrete værktøjer, man benytter til at udvikle og drifte fleksible, pålidelige 
og skalerbare systemer.

Udbytte
På fagpakken Microservices og DevOps vil du opnå  fortrolighed 
med centrale begreber og teknikker inden for arkitekturer og 
udviklingsprocesser til analyse, design, implementering og 
test af microservice/distribuerede systemer. Undervisningen vil 
desuden lægge megen vægt på det operationelle, så undervejs 
i forløbet vil du også opnå erfaring med konkrete arkitekturer 

og programmering, så du kan sikre tilgængelige, pålidelige og 
skalerbaredistribueredesystemer,samtdomænespecifikke
sprog til konstruktion og idriftsættelse af container-baserede 
systemer. Konkret består fagpakken af tre enkeltfag, nemlig 
DevOps og Container Teknologi, Skalerbare Microservices og 
Udviklingsprojekt i Microservices og DevOps. 

“ I denne fagpakke bliver der rig mulighed for at eksperimentere og afprøve 
en mængde teknikker og værktøjer i praksis, samtidigt med at vi får termi-
nologien og teorien på plads. Meget af jeres arbejde i fagpakken er forankret 
i et konkret projekt, SkyCave, som starter som en simpel multi-user tre-lags 
arkitektur, men som igennem kurset bliver refaktoriseret til en  skalerbar, 
’highly available’, microservice arkitektur, som I kontinuert  idriftsætter 
via en DevOps proces. I de senere dele af fagpakken har I et stærkt 
fundament,ogIfårmulighedforattone/fokuserepåemner,somIfinder
specielt  interessante såsom ’architectural stability’, versioning, performance 
 optimering, event sourcing, chaos engineering, monitoring og meget andet.”

HENRIK BÆRBAK CHRISTENSEN 
Lektor ved Aarhus Universitet og fagansvarlig for fagpakken Microservices og DevOps  
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Indhold
Centrale elementer, som fagpakken Microservices og DevOps 
vil behandle, er:
●  Softwarearkitektur for distribuerede og microservice 

 systemer med speciel fokus på kvaliteterne tilgængelighed, 
pålidelighed, skalerbarhed og driftbarhed.

●  Virtualisering og containerteknologier med speciel fokus 
påinfrastructure-as-codedomænespecifikkesprog,som
tillader automatiseret idriftsættelse af arkitekturer i en cloud 
computing sammenhæng.

●  Udviklingsprocessor/DevOps samt værktøjer og platforme, 
som støtter op om agil og kontinuerlig test, release og 
 idriftsættelse.

●  Programmering af taktikker til at sikre tilgængelighed,-
testbarhed og skalerbarhed.

Målgruppe
Denne fagpakke henvender sig fortrinsvist til programmører 
og softwareudviklere, da opgaver og eksamen er tilrettelagt 
omkring opgaver med konkret kodning og softwareudvikling ved 
hjælpafJava,Linuxogdomænespecifikkesprog.

Adgangskrav
Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse 
i datalogi, ikt-ingeniør eller tilsvarende samt efterfølgende to 
års relevant erhvervserfaring. Har du ikke en af de adgangs-
givende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel 
 vurdering.

Fagansvarlig og underviser
Henrik Bærbak Christensen, lektor ved Institut for  Datalogi på 
Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i  eksperimentel 
systemudvikling, objektorienteret programmering, 
 mircroservices og softwarearkitektur. 

Periode
06.02.20 - 31.10.20

Datoer for undervisning
06.02.20  03.04.20  28.08.20
28.02.20  27.04.20  11.09.20
13.03.20  20.05.20  02.10.20

Pris
18.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. 
ophold under seminarer.

Udbyder og undervisningssted
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34,
8200 Aarhus N

Ansøgningsfrist
1. december 2019

Kontakt 
Praktiske spørgsmål:
Efter- og Videreuddannelse, ST Uddannelse
E-mail: evu.st@au.dk
Telefon: 8715 2821

Faglige spørgsmål: 
Lektor Henrik Bærbak Christensen
E-mail: hbc@cs.au.dk
Telefon: 2165 8252

Master i it
Microservices og DevOps er en selvstændig fagpakke på 
masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion. Den kan 
gennemføres som et enkeltstående forløb, eller du kan lade  
den indgå i en fuld uddannelse til Master i it.

Scan og læs om fagpakken.
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