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Motivace

 Dropbox – úložiště souborů

 Onedrive – úložiště souborů

 Google drive – úložiště souborů

 Evernote – sdílené poznámky

 Webové e-maily, kalendáře

 Co mají uvedené služby společného?



Co je to cloud?

 Distrubuované výpočty přes Internet nebo zprostředkování 

výpočetní služby přes Internet

 Na vyžádání (on-demand)

 Škálovatelné (scalable)

 Může využívat více organizací (multi-tenant)



Proč je cloud populární?

 Redukuje komplexnost sítí

 Softwarové licence (není třeba kupovat).

 Pokročilé služby, které by si jedna společnost nemohla dovolit (např. 

e-mailové služby).

 Škálovatelnost

 Spolehlivost

 Efektivita

 (Ne)snadnost ztráty dat



Vliv cloudu na E-waste?

 IaaS může pomoci redukovat

 Úvaha – budování serveroven v chladnějších oblastech, kde není 
potřeba takový výkon klimatizace (sever Evropy atd.)



Historie

 1950 IBM – koncept RJE (Remote Job Entry)

 2002 Amazon – Amazon.com Web Services

 2006 Amazon – první veřejný cloud

(Amazon Elastic Compute Cloud – Amazon EC2)

 Distribuované výpočty -> gridy -> cloudy



Distribuovaný x Grid x Cloud

distribuovaný grid cloud

čas Týdny až měsíce Dny až týdny Minuty

škálovatelnost Obtížně, drahá O něco lépe Flexibilní, platba 

za použití

cena Nákup Pronájem Platba za použití

green Málo Málo Hodně -

virtualizace

placení Koupit servery Pronajmnout

servery

Pronájem jen 

podle využití



Modely služby

 SaaS (Software as a Service)

 Koncoví uživatelé

 Kompletní aplikace jako sw na vyžádání

 Požadovaný SW, OS a síť jsou poskytnuty

 PaaS (Platform as a Service)

 Vývojáři aplikací

 OS a síť jsou poskytnuty

 IaaS (Infrastructure as a Service)

 Síťoví architekti

 Pouze síť je poskytnuta



Cloudová pyramida

SW

Platforma

Infrastruktura

viditelný přínos

pro

koncové uživatele

Consume

Build on it

Migrate to it



Zdroj:  http://www.slideshare.net/ProfEdge/introduction-to-cloud-computing-23970527?related=2



Software jako služba (SaaS)

 Služba na vyžádání (on-demand) 

 Přístupná odkudkoliv s připojením k Internetu

 SW běží v cloudu a obsluhuje více uživatelů a organizací

 Není třeba žádný další sw či hw

 Google Apps, MS Office 365, mailové služby …

 Mohou poskytovat SSL kryptování či další bezpečnostní prvky



Platforma jako služba (PaaS)

 Platforma pro vývojáře, aby napsali vlastní SaaS, tj. aplikace

 Např. platforma pro vývoj webových služeb

 Rychlý vývoj, nízké náklady

 Např. salesforce.com, Windows Azure atd.



Infrastruktura jako služba (IaaS)

 Hardware jako služba

 Pro síťové architekty

 Výpočetní síla (computing power), kterou si lze pronajmout na určitý 

časový úsek

 Existující aplikace poběží na cloudem dodaném železe

 Cloud poskytuje fyzický nebo virtuální stroj – blokové úložiště, firewall, 

load balancery, disk image library, VLANs, …





Zdroj: 

Develop.com 

Vlastní železo

= on premises

Infrastruktura

Jako Služba

Platforma jako

Služba

Software jako 

Služba – jen 

konzumujeme







Vícevrstvá cloudová aplikace

 Frontend:  webové servery, load balancer

 Middle tier: zpracování objednávek

 Backend:  SQL tabulky, soubory

 Více instancí od každého pro škálovatelnost a dostupnost



Cloud APIs

 Samotná infrastruktura je programovatelná 

 Vývojáři specifikují jak jsou virtuální komponenty konfigurovány a 

navzájem propojeny



Nasazení cloudové služby

 Veřejný cloud (Public)

 Privátní cloud (Private)

 Hybridní cloud

 Komunitní cloud



Veřejný cloud (public)

 Infrastruktura je poskytovatele cloudu, běží na jeho zařízeních

 Může být sdílena mezi organizacemi

 Amazon, Google, Microsoft, Sales force



Privátní cloud

 Výpočetní infrastruktura je určena pro určitou organizaci 

a není sdílena s dalšími organizacemi

 Dražší a bezpečnější x public cloudu

 HP data center, IBM, Oracle, 3tera



Hybridní cloud

 Organizace má kritické aplikace na privátních cloudech

 Méně citlivé aplikace na veřejném cloudu

 Mix public a privátního cloudu



Komunitní cloud

 Nevlastní jej organizace

 Spolupráce (vývoj SW, výzkum), …



Office 365 vs Office 2016

Zdroj: alza.cz

Předplatné

Vs

Trvalá 

licence



Office 365 (Software as a Service)

 Exchange online

 Provozováno MS, neřešíme updaty atd.

 Sharepoint online

 Dokumenty včetně workflow, verzování, vyhledávání

 Portály, výkaznictví – faktury

 Skype for business online

 I hromadné prezentace (přednášející, posluchači)

 lze kupovat i samostatně, např. jen Exchange online



Office 365

 Project online

 Rozdělovat a řídit práci ve firmě

 Pracovníci označí v jakém stavu práce jsou

 Yammer

 Podnikový facebook

 Komentovat prezentace, dokumenty

 Extranet se zákazníky

 OneDrive for Business

 Firemní dokumenty, které zatím nechci sdílet s kolegy

 1TB dat



Office 365pro plus

 Právo jak instalovat office aplikace

 Až na 5 instalací na zařízení uživatelů

 Vždy nejnovější verze office (2016)



Základní principy dle Microsoftu

 Vždy aktuální a nejnovější aplikace

 Napřed aktualizuje cloudové verze, pak krabicové

 Bezpečnost a důvěryhodná platforma

 „Ostnatý drát“ kolem datového centra

 Penetrační testy

 Firewally, antispam, antivir, zákaz starého ssl, …

 Bezpečnostní certifikace – Office 365 pro státní organizace

 Práce s lékařskými daty

 Vysoká dostupnost, škálovatelnost, konfigurovatelnost



poznámky

 Vysoká dostupnost, škálovatelnost, konfigurovatelnost

 Prémiová verze – ještě větší dostupnost

 Koupili jsme firmu -> dalších xy uživatelů -> škálovatelnost

 Odprodej firmy -> uživatelů je méně

 Konfigurovatelnost – 90 procet toho co bychom nastavili i doma

 Nové právní standardy

 Např. data v EU a ne v Americe



Vývoj UI na konkrétním příkladu

 60% ticketů běžných uživatelů 

“smazal jsem e-mail a potřebuji jej obnovit”

 Úprava UI:  zvětšíme tlačítko

 Tickety:  kleslo na 50%

 Úprava UI: tlačítko přesuneme na hlavní stránku

 Tickety: kleslo na 7%

zdroj: přednáška na MS-FEST 2015



Testování v MS

1. Vývojáři jsou testeři

2. Používá celý Microsoft

3. NDA preview (partneři s dohodou)

4. First release (preview)

5. Standard release

Roadmapa: http://success.office.com/en-us/roadmap

Návody: http://success.office.com/cs-cz/

http://success.office.com/en-us/roadmap
http://success.office.com/cs-cz/


Amazon Web Services

 Jeden z prvních poskytovatelů cloudu (2002)

 Nabízí primárně Infrastrukturu jako službu (IaaS)

 S free softwarem jako službou

 Přes 15 různých služeb

 EC2, S3, … 

 Administrační API v několika formách

 Web UI, Command line, SOAP, REST



Amazon Výpočetní služby

 Elastic Compute Cloud (EC2)

 Více regionů (Evropa, Amerika, Singapore)

 Linux, Windows (SQL)

 Další služby

 Elastic IP Address

 Elastic Load Balancing

 Virtual Private Cloud (pro hybridní cloudy)

 Amazon Elastic MapReduce

 Práce s velkými daty



Amazon služby

 Amazon EC2

 Výpočetní služby

 Amazon S3

 Úložiště

 Amazon DynamoDB

 NoSQL databáze

 AWS IoT

 Připojení zařízení do cloudu

 250 000 zpráv / měsíc

 Amazon EC2 Container Registry

 Docker image



VMware vCloud Air

 Na webu se vymezuje vůči konkurentům:

 2x výpočetní síly Microsoft Azure

 3x výkonu úložiště Amazon Web Services



VMware cenová kalkulačka



Microsoft Azure 

 Infrastruktura jako služba

 Virtuální stroje, virtuální sítě

 Platforma jako služba

 Webové služby, SQL úložiště



Jakou cloudovou službu vyzkoušet?

 Microsoft Azure

 Amazon AWS & Cloud Computing

 Obě služby nabízejí zdarma přístup na vyzkoušení.

 Oboje při registraci chtějí číslo kreditní karty 

 Microsoft nebude účtovat nic.

 Amazon:



Kolik mě VM v Azure bude stát?

 Na 30 dní lze vyzkoušet zdarma, dostaneme cca 170Euro

 Ceník: 
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/

 Příklad

Windows, Západní Evropa, eura 

12 měsíců

*

114 euro

*

27 kurs

=

36936 Kč za rok

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/


Jaké konfigurace jsou dostupné?

 Serie A – vývoj

 Serie D - SSD disky, 60procent rychlejší CPU

 Serie G – Intel Xeon E5 v3, 2x víc RAM, 4x více SSD disku



Virtuální stroje s GPU v Azure

 Virtuální servery série N

 Grafická akcelerace

 NVIDIA (Tesla K80 a M60)

 3D akcelerovaný grafický SW

 Výpočetně náročné operace na grafických kartách

 Stroje lze řetězit a kombinovat jejich výkon (multi-machine, multi-

GPU)

Zdroj: technet info blok, 28.11.2015



Kdy se platí za virtuální stroj?

Stav Platím Poznámka

Starting Ano Bootovací cyklus

Running Ano běžící

Stopped Ano Neplatí se za SW licence, 

ale za alokovaná jádra 

CPU

Stopped (Deallocated) Ne Použít shutdown z Azure 

management portálu



Účtování 

 Po minutách

 Při uploadu vlastního Windows serveru do Azure nemusím dávat své 

licenční klíče, Microsoft je poskytuje pro všechny běžící instance

 A naopak – stáhnu si  image z Azure do svého datacentra –

potřebuji získat licenci



Jak se připojím k virtuálu v cloudu?

 RDP protokol

 Klasická vzdálená plocha

 Remote PowerShell

 Skriptování konfiguračních požadavků



Dostupnost

SLA 99.95



Dostupnost: Fault domains

 Vyhnout se single point of failure

 Unit of failure dle topologie datového 
centra

 Switch pro celý rack strojů

 Při alokaci rolí služeb zvažuje fault domény

 Alespoň 2 fault domény na službu

 SLA 99.95%



Úložná architektura

K čemu 

temporary disk D?

SQL Temp DB

PageFile



Disky



Georeplikace



Load balancing



Load Balancing



Datacentra Microsoftu

View from the CTO:

Mark Russinovich, Chief Technology Officer Azure



Hromadný deployment, 

paralelizace

 V1 sekvenční provádění příkazů

 V2 paralelní provádění příkazů

 Např. vypnout 100 virtuálních serverů

 Např. vytvořit 100 virtuálních serverů dle šablony



Použít SQL server nebo Azure SQL 

databázi?

 Existující aplikace migrovaná do Azuru

 Nejjednodušší použít virtuál s SQL serverem

 Nová relační aplikace

 SQL databáze lepší dlouhodobé řešení



Migrace on-premise stroje do Azure

 Podrobný postup např. zde:

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-

machines-create-upload-vhd-windows-server/

 Mít předplatné Windows Azure

 Stáhnout si Microsoft Azure PowerShell

 Provozujeme virtuál na vlastním hw – disk .vhd

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-create-upload-vhd-windows-server/


Migrace - 2

 Spustit sysprep na virtuálním stroji

 System Out of Box Experience, Generalize

 Vytvořit storage account v Azure

 Lokace (Evropa, Amerika, …)

 Replikace

 Vytvořit container pro .vhd

 Připojit se z PowerShellu ke svému předplatnému

 Upload .vhd souboru

 Vytvořit image z vhd

 Z image vytvořit virtuální stroj



Azure resource manager

 Nový způsob deploymentu virtuálních strojů

 Místo separátních entit (VM, storage account, síť,…) se na ně 
díváme jako na skupinu pro nasazení

 Můžeme nasadit, updatovat, smazat celou skupinu v jedné 

koordinované operaci

 Šablona

 Resource group = skupina zdrojů pro danou aplikaci

 Všechny zdroje ve skupině sdílí stejný životní cyklus

 Může obsahovat zdroje z různých regionů



Resource groupy

 Ucelený management zdrojů

 Označení tagy – až 15 tagů

 Např. vlastník, účel, …

 Azure automation – runbook

 Testovací prostředí nepoběží v noci, ale jen v pracovní dobu

 Skripty v PowerShellu

 Role owner, contributor, reader

 Subscription, resource group, resources

 Např. přístup jen na jeden virtuální server a nikam víc



AZURE KEYVAULT

 místo kam ukládat tajné informace - certifikáty, klíče, connection

stringy, ...

 nevydá heslo admina v plaintextu, ale poskytne ho aplikaci

 například domain join - nemusíme mít heslo v plaintextu

 ověření, že má právo heslo získat

 Možnost zašifrovat i systémový disk

 Bitlocker – klíč musí být někde uložený, např. v TPM

 V2 se může podívat do keyvaultu – podsune klíč, rozšifruje disky,…



Free trial – ukončení předplatného



001. Vytvoření účtu

Bylo třeba zadat telefonní číslo,

na které přišla SMS

Bylo potřeba zadat informace 
o platební kartě 



002. Účet vytvořen



003. Průvodce - CreateNew



004. Průvodce - Commands



005. Notifikace



006. Doba platnosti účtu



007. Čistý portál 

Jen DefaultDirectory

Location: Europe

Všimněte si 1 notifikace 

dole



008. Nabídka New - Compute



009. Nový virtuální stroj

Většinou jsou možnosti quick create a from gallery



010. Volba obrazu virtuálního stroje

• Windows 

server 2012 R2

• Novinky (2016)

• SQL server, 

SharePoint

• Linuxové 

systémy



011.

Share

Point

Vpravo

Popis

a

rady



012.

SQL



013.

Visual

Studio



014. Dynamics NAV

Podnikové

systémy



015. CoreOS



016. Ubuntu



017. CentOS



018. SUSE



019. Oracle



020. Puppet

Nástroj

pro 

správu

konfigurací



021. Server 2016



022. Konfig.

Jméno

Tier

SIZE

- Počet jader 

CPU

- Velikost 

RAM



023. Uživatelské jméno



024. Další konfigurace virt. stroje

Region

- viz další slide

Storage account

- úložiště

Availability set

- dostupnost

Endpoints

- RDP

- PowerShell



025. Volba regionu
Region

- Lepší dostupnost dat

(většina přístupů z daného 

regionu)

- Ne všechny služby ve všech 

regionech



026. VM Agent



027. Extensions



028. Security extensions

Antivirus

Antimalware



029. Konečně startujeme

Všimněte si lokace South Central US



030. Notifikace o vytváření VM

Vytváření úložiště, vytváření virtuálního stroje, 

nasazení virtuálního stroje  (poskytnutí prostředků, start)



031. Běžíme 



032. Disk virtuálního stroje



033. Všechny položky našeho 

cloudu

Default Directory, cloudová služba, virtuální stroj, storage account



034. Stav kreditu

K dispozici máme nějaké množství dnů, ale i určité množství peněz

Při přečerpání se zastaví služby, ale nic navíc se neúčtuje (x Amazon)



035. Připojení k serveru

Vybereme virtuální stroj

Z příkazů dole zvolíme 

Connect

Stáhne se nám rdp soubor pro 

připojení k našemu 

vytvořenému serveru



036. Běžící server

K serveru přistupujeme

přes vzdálenou plochu,

Tak jak jsme zvyklí i  u

on premise serverů



037. Disky na serveru

Disky:

C:

OS

D:

Temporary



038. Temporary disk D:



039.  Průzkum disku C:



040. Běžící server 2016

Produkt je aktivovaný

CPU a RAM odpovídá zvolenému modelu



041. Běžící server - IP



042. Velikosti disků



043. Správná verze OS

Obrazy v galerii se neustále updatují

Nyní už je k dispozici a možné vytvořit

Server 2016 TP 4



044. Možnost instalace nástrojů pro 

správu (PowerShell pro Azure…)



045. Dashboard



046. Instance



047. Availability Set



048. Storage account - dashboard

Bloby

Tabulky

Queues

Files



049. SA – configure - replikace



050. Storaga account - Containers

VHD obsahují virtuální disky, v našem případě disk C:



051. Vytvoření obrazu z VHD

Možnost vytvořit si obraz z 

existujícího VHD

A potom dle image vytvářet 

další virtuály

Sysprep – z image budou 

odstraněny jedinečné 

informace každé instance



052. Vypnutí virtuálního stroje z 

konzole

Pokud vypneme server přes vzdálenou plochu, stále se účtují prostředky.

Aby tomu tak nebylo, je potřeba vypnout z portálu, pokud jej nebudeme potřebovat.



053. Kontrola vypnutí v portále

Deallocated = nejsou účtované prostředky za server



054. Nápověda



055. Mažeme vše

Cloud service

příkaz

Delete



056. Varování před smazáním

Smaže jak virtuální stroj, tak disk

Důležité je vhodně zvolit, co chceme smazat 



Nový portál

 Stávající verze portálu

 Nová verze portálu, zatím jako preview

 Nový model nasazení – správce prostředků

 Při mixu původního a nového modelu nasazení je nutno počítat s 

tím, že v určitém zobrazení budou vidět např. jen nové prostředky 

apod. 



057. Nová verze portálu



058. Nová verze portálu - Vytvořit



059. Navigace portálem

Dobré je mít PC 

s dobrým 

rozlišením

Přibývají 

sloupce dle 

postupu 

konfigurace



060.



061. Region



062. Parametry VM - doporučené

Pro daný OS doporučí vhodný rozsah 

virtuálního stroje

Vidíme i odhadovanou cenu za měsíc



063. Další dostupné konfigurace 



064. Volba parametrů, souhrn



065. Nasazení serveru



066. Nasazení 



067. Nasazení



068. Stav virtuálního počítače



069. Nastavení



070. Stav kreditu



071. Monitoring 

využití:

CPU

Disku

Sítě



Přidání disku k virtuálnímu stroji

 Vytvořený nový virtuál

 Disk C: operační systém

 Disk D:  dočasná data

 Chceme svůj vlastní datový disk



072. Připojit nový disk

Attach

Empty

Disk 



073. Parametry nového disku

Jméno disku

velikost



074. Seznam vhd disků



075. Inicializace nového disku

Už v běžícím virtuálním 

serveru



076. Připojený disk 



077. Stažení disku z cloudu k sobě



078. Instalace cmd lines tools



079. Výběr komponent k instalaci

Microsoft 

Azure

PowerShell



New  - Mobile service

Jdou vytvářet např. i 

backendy k mobilním službám



Literatura, odkazy

 http://www.slideshare.net/Rkmishra00/cloud-computing-32035613

 http://www.slideshare.net/dattudharanikota/cloud-computing-ppt-
14857120?related=1

 použité obrázky z Microsoft Azure prezentací 

(https://channel9.msdn.com/)

 Vlastní nasnímané snímky přístupu do Azure portálu

http://www.slideshare.net/Rkmishra00/cloud-computing-32035613
http://www.slideshare.net/dattudharanikota/cloud-computing-ppt-14857120?related=1
https://channel9.msdn.com/

