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Úvod
„Cloud“, alebo po našom oblak je určitou metaforou pre komplexné sieťové prostredie. Tento termín sa vžil pre 
informačné technológie na pozadí, za hranicami domácej, či podnikovej siete, teda tam, kde je to pre bežných 
firemných, či domácich používateľov „v oblakoch“. Podľa jednej z definícií Cloud computing je metóda poskytovania 
IT vo forme služby pričom zákazník platí len za to, čo práve využíva. Podľa definície od analytickej spoločnosti Gartner 
predstavuje cloud computing „spôsob zabezpečenia výpočtových zdrojov, kde masívne škálovateľné IT prostriedky 
sú poskytované viacerým externým zákazníkom prostredníctvom internetových technológií ako služba“. Iná definícia 
rozumie pod pojmom cloud computing „IT zdroje a služby plne automatizované a abstrahované od infraštruktúry, 
prostredníctvom ktorej sú poskytované. Navyše musia byť poskytované „na požiadanie“ a v zdieľanom prostredí, 
dostatočne škálovateľnom a flexibilnom“. 
Azda najvýstižnejšia je od profesora Stanfordovej univerzity Bebo Whitea, ktorý je jedným zo zakladateľov webu 
(mal úplne prvú webovú stránke v USA a piatu na svete). Profesor White definoval cloud computing ako využitie 
informačných technológií vo forme služieb distribuovaných prostredníctvom Internetu, pričom najdôležitejšími 
atribútmi je elasticita, škálovateľnosť, možnosť zdieľania a platba len za to, čo sa používa. V praxi to znamená 
abstrahovanie používateľov od hardvéru, kedy nielen typy serverov, ale aj geografická lokalita umiestnenia dátového 
centra je úplne nepodstatná.
Cloud computing je založený na už existujúcich overených technológiách. Mal by sprístupňovať každý element 
infraštruktúry IT ako službu na vyžiadanie: virtuálne počítače, aplikácie, úložiská, servery, či sieťové zariadenia. 
Netreba nič investovať, netreba nič spravovať. Koncoví používatelia len „konzumujú požadovanú funkcionalitu“, takže 
nepotrebujú poznať žiadne technické detaily, čo sa deje „za oponou“.

Základné charakteristiky cloud computingu:
1) Samoobslužná služba „na vyžiadanie“ – používatelia si môžu službu sami zriadiť, nakonfigurovať a používať.
2) Prístup k zdrojom odkiaľkoľvek – služby sú dostupné prostredníctvom štandardného Internetu cez širokú paletu 

klientskych zariadení.
3) Zdieľanie zdrojov nezávislé na lokalite – výpočtové kapacity sú zdieľané viacerými používateľmi bez ohľadu na 

to, kde sú umiestnené.
4) Škálovateľnosť a elasticita – umožní používateľom rýchlo upraviť kapacitu výpočtových zdrojov podľa aktuálnej 

potreby. 
5) Platí sa len za to čo používa – tento prístup fakturácie je založený na princípe, že požívateľ platí len za to, čo spotrebuje.

Výhody Cloud computingu:
• rýchle nasadenie – cloud prináša koncepciu centralizovanej platformy, ktorá je kedykoľvek pripravená na použitie, 

stačí si službu samoobslužne zriadiť;
•  vysoká flexibilita – prístupové zdroje majú virtuálny charakter, výsledný potenciál cloudu nie je limitovaný 

výkonnosťou a kapacitou lokálnych alebo vzdialených počítačov;
•  zdieľanie zdrojov – zdieľanie hardvérových prostriedkov umožňuje lepšie prevádzkovať výkon medzi jednotlivých 

užívateľov;
•  eliminácia nákladov na správu a údržbu – eliminuje podstatnú časť aktivít spojených s údržbou ako 

projektovanie, výber softvérových a hardvérových platforiem, priestorov i personálu;
•  úspory v oblasti spotreby energie – lepšie využívanie elektrickej energie, eliminácia plytvania.

Windows Azure
Windows Azure je platforma pre služby typu „cloud computing“, ktorá slúži ako prostredie pre vývoj, hosťovanie 
a správu služieb. Systém Windows Azure poskytuje vývojárom a IT odborníkom na vyžiadanie výpočtovú a úložnú 
kapacitu, ktorá umožňuje hosťovať, škálovať a spravovať webové aplikácie na Internete prostredníctvom dátových 
centier spoločnosti Microsoft.
Platforma Windows Azure má za sebou už 5 rokov histórie, čo je na IT platformu slušný čas, aby sa dostala do štádia 
zrelosti. Pre zaujímavosť „azúrový“ názov dostala platforma až v jeseni roku 2008, keď bola na konferencii PDC 
2008 predstavená prvá verejná CTP verzia. Predtým mal projekt cloudovej platformy spoločnosti Microsoft kódové 
označenie „Red Dog“.
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História platformy Windows Azure sa začala projektom s kódovým označením „Red Dog“.

Windows Azure je fl exibilná platforma – podporuje veľké množstvo jazykov a môžete ju integrovať s existujúcimi 
systémami hosťovanými interne vo fi rme. Pri vývoji aplikácií a služieb na platforme Windows Azure môžu vývojári 
vychádzať z existujúcich znalostí produktu Microsoft Visual Studio. Cloudová platforma spoločnosti Microsoft 
podporuje najrozšírenejšie štandardy a protokoly ako SOAP, REST, XML alebo PHP.

Windows Azure umožňuje:
• prevádzkovať štandardizované procesy v cloude;
• vyvíjať, upravovať a distribuovať škálovateľné aplikácie s minimálnymi nárokmi na interné prostriedky;
• využívať úložisko s obrovskou kapacitou a vykonávať dávkové spracovanie alebo náročné a rozsiahle výpočty;
• rýchlo a nízkonákladovo vytvárať, testovať, ladiť a distribuovať webové služby.

Výhody platformy Windows Azure
• Svoj nápad uvediete na trh rýchlejšie, a pritom platíte iba za to, čo používate.
• Znížite nároky na miesto v budovách a rozšírite kapacitu interných výpočtových prostriedkov.
• Znížite nároky na správu IT.
• Budete môcť rýchlejšie reagovať na obchodné potreby a požiadavky zákazníkov.
• Môžete si zvoliť medzi čisto cloudovým alebo hybridným modelom nasadenia podľa toho, ktorý vám lepšie bude 

vyhovovať.
• IT prostriedky budú škálovateľné presne podľa vašich potrieb.
• Výpočtové prostriedky môžete aktivovať iba na dobu, počas ktorej budú potrebné.
• Výraznú časť správy preberie za vás dátové centrum.
• Nemusíte sa zaoberať správou hardvéru.
• Pri vývoji cloud aplikácií využijete existujúce znalosti a zručnosti.
• Prostredie pre vývojárov a IT odborníkov je konzistentné s interným aj cloudovým prostredím.
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I. Základné princípy IaaS 
Model poskytovania Infraštruktúra ako služba (IaaS) predpokladá poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry, 
najčastejšie virtuálnych serverov. Zákazníci sa zbavia starostí a investičných nákladov súvisiacich s nákupom 
a prevádzkou serverov, úložísk, alebo sieťovej infraštruktúry. Kupujú si ich ako službu. O všetky problémy súvisiace 
s prevádzkou hardvérovej infraštruktúry sa pri tomto modeli stará poskytovateľ. Model IaaS je výhodný napríklad pre 
firmy, ktoré majú nakúpené softvérové licencie, ale nechcú viazať kapacity na hardvér.

Podľa údajov nezávislej analytickej spoločnosti Gartner najrýchlejšie rastúcim segmentom cloudového trhu zostáva 
aj naďalej IaaS, vrátane výpočtových, úložných a tlačových služieb. V roku 2012 bol rast 42,4 %, čo je 6,1 miliardy USD. 
V roku 2016 sa predpokladá rast 47,3 % a tržby 9 miliárd USD. 

Pre model IaaS v plnom rozsahu platí, že čím viac autonómie zákazník požaduje, tým viac infraštruktúry musí 
spravovať. Zákazník spravuje všetko nachádzajúce sa v architektonickej schéme nad úrovňou virtualizačnej vrstvy, teda 
servery, databázy, prostredie pre beh aplikácií a aplikácie samotné. Na spomínaných úrovniach je zodpovedný aj za 
úroveň zabezpečenia.

 

Rôzne formy poskytovania cloudových služieb.

Na prvý pohľad to vyzerá ako jednoduchá priama úmera, ktorú je možné opisne vyjadriť takto:

Čím viac autonómie zákazník požaduje, tým viac infraštruktúry musí spravovať.

Z hľadiska implementátorov by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že im biznis prinesú hlavne nižšie modely a u vyšších 
modelov si bude riešenie spravovať zákazník sám. Skúste si predstaviť, ako niekto v právnickej firme, alebo realitnej 
agentúre konfiguruje a spravuje SharePoint v rámci cloudovej služby Office 365. Čím sú služby viac konkrétnejšie 
alebo viac špecializované (aplikácie SaaS pre zadávanie objednávok, či HR a mzdy formou BPaaS, čiže poskytovanie 
kompletných biznis procesov formou služby...), tým je proces okamžitého a efektívneho nahradenia generických 
aplikácií zložitejší. Naproti tomu pri IaaS stačí na prenajaté virtuálne servery nainštalovať potrebné databázy 
a middlewarové aplikácie, v niektorých prípadoch dokonca pri migrácii stačí preniesť obrazy virtuálnych serverov 
z vlastného dátového centra k poskytovateľovi IaaS.

Závislosť používateľov cloudových služieb od poskytovateľov sa zvyšuje s rastúcou úrovňou hodnotového 
reťazca (CSVC), pretože tieto služby sú viac späté s obchodnými procesmi zákazníka, alebo ich dokonca 
priamo tvoria. 
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Charakteristika trhu IaaS
Podľa názoru analytikov nezávislej spoločnosti Gartner, IaaS služby dosiaľ nie sú je komoditou, pretože aj 
poskytovatelia s veľmi podobnými ponukami a technológiami na pozadí často poskytujú dosť odlišné implementácie, 
ktoré sa líšia v dostupnosti, výkone, zabezpečení a doplnkových službách. Virtuálna infraštruktúra sa využíva nielen 
ako prostredie pre beh menej kritických produkčných aplikácií, či testovacích a vývojových prostredí, ale stále viac 
sa používa aj na spustenie kritických aplikácií. IaaS slúži ako náhrada za tradičný high-performance computing, či 
grid computing pre renderovanie videa, modelovanie, simulácie, analýzy a podobne – všade tam kde je nárazovo 
požadované veľké množstvo výpočtových kapacít za najnižšiu cenu.

Pre väčšie podniky s existujúcimi internými dátovými centrami a IT oddeleniami disponujúcimi tímami špecialistov pri 
rovnovážnom stave zaťaženia môže však byť model IaaS niekedy drahší než vnútorný privátny cloud. Pomery sa môžu 
zmeniť keď poskytovatelia hlavne vďaka automatizácii znížia náklady a tým aj ceny služieb. Zaujímavým argumentom 
môže byť aj spoľahlivosť. Poskytovatelia cloudových služieb vďaka redundantnej infraštruktúre dokážu garantovať 
dostupnosť často až na úrovni 99,999% (niekedy označovanej ako 100% SLA s 10-minútovým vylúčením).

Windows Azure IaaS
Väčšina služieb renomovaných poskytovateľov je orientovaných smerom k potrebám tradičných IT operácií, s dôrazom 
na riadenie, správu a zabezpečenie, a schopnosť spúšťať nové aplikácie a štandardné pracovné úlohy. Niektoré služby 
sú naopak šité na mieru vývojárom. Poskytovateľom cloudu pre veľké firmy sa vyplatí vytvárať pre každého zákazníka 
konfiguráciu služieb podľa jeho predstáv a požiadaviek. Takáto filozofia „na mieru“ šitých riešení sa však pre startupy, 
drobných podnikateľov, či študentov aplikovať nedá, každý má individuálne požiadavky.
 

Principiálna schéma možností vytvárania virtuálnych serverov v službe Windows Azure Virtual Machines.

Od apríla 2013, kedy sa služby Windows Azure Virtual Machines a Virtual Network patriace do kategórie IaaS 
(infraštruktúra ako služba) dostali zo štádia „preview“ do fázy produkčne plne podporovaných služieb, môžu zákazníci 
na tejto platforme vytvárať infraštruktúru zloženú z virtuálnych serverov a sietí podľa svojich aktuálnych požiadaviek 
a potrieb. Windows Azure Virtual Machines je nástupníckou technológiou virtuálnych strojov (VM Role), ktoré si mohli 
zákazníci nahrať do cloudu, no tieto stroje neboli perzistentné, čo v praxi znamenalo, že si po vypnutí nepamätali svoj 
stav a boli spustené z pôvodného VHD súboru v zresetovanom stave.

Virtuálne stroje na platforme Windows Azure majú perzistentné, teda trvalé úložisko, dajú sa rýchlo vytvoriť pomocou 
galérie predkonfigurovaných obrazov operačných systémov. Zásadne bol vylepšený aj prístup k sieťovej infraštruktúre 
Azure Virtual Networks. Perzistentné úložisko pre VHD obrazy je vytvorené nad službou Azure Blob Storage. Vďaka 
použitiu Blob Storage sú tieto obrazy virtuálnych serverov vždy replikované trojnásobne v dátovom centre a navyše, 
pre ešte vyššiu spoľahlivosť je možné zapnúť funkcionalitu Geo Replication – potom budú disky replikované aj do 
geologicky odľahlého dátového centra.
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významné slovenské spoločnosti, ako napr. Eset a.s., Sygic a.s., Tempest a.s., YMS, a.s., Anasoft APR, spol s r.o., 
Millennium 000, spol. s r.o., Data System Soft, spol. s r.o., ScrumDesk s.r.o., Work in Field s.r.o. a iné.

Typickými scenármi použitia cloudových služieb Windows Azure sú:
• škálovateľné webové riešenia pre koncových používateľov s lokálnou aj globálnou dostupnosťou,
• infraštruktúra na testovanie bez investičných nákladov,
• podnikové aplikačné servery prevádzkované v cloude s podporou automatického zotavenia,
• záložné riešenia obchodných procesov v cloude,
• zabezpečené záložné a aplikačné úložisko v cloude,
• marketingové kampane,
• centralizované služby pre mobilné aplikácie pre Windows 8, Windows Phone8, iOS, Android,
• hybridné riešenia aj plne cloudové firemné riešenia s využitím Office 365 a Windows Azure.

Používateľské rozhranie na správu
Používateľ môže vytvárať a spravovať virtuálnu infraštruktúru buď v prehľadnom prostredí Windows Azaure 
Management, pomocou skriptov cez Windows Azure PowerShell, alebo môže použiť nástroj tretej stany, prípadne si 
používateľ môže prostredníctvom REST API rozhrania vytvoriť vlastný administrátorský nástroj optimalizovaný pre 
činnosti, ktoré bude najčastejšie vykonávať. Skripty cez Windows Azure PowerShell sú veľmi efektívne pre opakované, 
alebo hromadné akcie, napríklad ak potrebujete vytvoriť viac virtuálnych strojov s rovnakou konfiguráciou, pripojiť 
viac diskov k virtuálnemu serveru a podobne.

Táto publikácia je koncipovaná v maximálnej miere prakticky, takže všetky nosné témy sú demonštrované na 
praktických príkladoch, ktorých námetom sú v praxi najčastejšie používané scenáre. Preto ešte pred prvou staťou 
popisujúcou virtuálne servery je návod na vytvorenie používateľského konta na platforme Windows Azure.

Praktický návod č. 1 – vytvorenie konta na platforme Windows Azure 
Windows Azure je operačný systém pre služby typu „cloud computing“, ktorý slúži ako prostredie pre vývoj, 
hosťovanie a správu služieb na platforme Windows Azure. Vstupný bod do platformy je www.windowsazure.com.

Námetom príkladu je vytvorenie bezplatného trial konta (www.windowsazure.com/en-us/pricing/free-trial).

 

Dialóg pre vytvorenie skúšobného konta, ak je to relevantné, ponúkne predplatiteľom MSDN upgrade.

V úvodnej fáze vytvorenia konta budete požiadaní o zadanie verifikačného kódu, ktorý vám bude zaslaný 
prostredníctvom SMS.

Následne, napriek tomu že máte garantované, že nebudete nič platiť, ani keď prekročíte mesačnú lehotu a neupracete 
po sebe, teda neodstránite publikované služby, je pri vytváraní skúšobného konta potrebné zadať ako povinný 
parameter číslo kreditnej karty. Kreditná karta v tomto prípade slúži výhradne na overenie vašej totožnosti a bude 
z nej stiahnutá maximálne suma 1 USD aby sa overilo, že karta funguje. Tieto peniaze sa vám následne na kartu vrátia. 
Dôvodom takéhoto postupu je, aby sa výpočtový potenciál týchto kont nezneužíval na rôzne nekalé účely. 
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Počas 1 mesiaca máte k dispozícii na vyskúšanie ľubovoľné služby v objeme 150 EUR. Vstupný bod do vášho Azure 
konta je https://manage.windowsazure.com/.

Skúšobné konto v rámci predplatného MSDN
Vývojári s predplatenou službou MSDN môžu využívať bezplatné konto počas celého trvania predplatného. Objem 
dostupných prostriedkov závisí od úrovne MSDN, ktoré máte predplatené. V prípade aktivovania benefi tu Windows 
Azure v MSDN, nie je potrebné zadať žiadnu platobnú kartu, pričom aj pri tomto prístupe máte garantovanú 
nulovú platbu. Ak vyčerpáte pridelené limity, služba bude zvyšok mesiaca obmedzená. Predplatné MSDN získavajú 
v programe BizSpark aj vývojárske „startupy“, ktoré si tiež môžu aktivovať Azure benefi t bez platobnej karty a môžu ho 
používať dokonca aj na produkčné účely.

Informácia o stave trial konta.

Virtuálne servery 
Možnosť vytvoriť virtuálny stroj na vyžiadanie, či už zo štandardného obrazu alebo z vašich inštalačných médií môže 
byť veľmi užitočné, navyše pri hodinovej tarifi kácii aj rentabilné. Môžete vytvoriť taký počet virtuálnych serverov, aký 
potrebujete a len na nevyhnutne potrebnú dobu. V porovnaní s klasickými servermi odpadá doručovanie, vybaľovanie, 
či konfi gurácia. 

Virtuálny server môžete využiť na vývoj, či ako testovaciu platformu. Môžete si zvoliť SQL Server alebo inú databázovú 
platformu, ktorá beží na jednom alebo viacerých virtuálnych serveroch. Môžete použiť virtuálne servery na rozšírenie 
kapacity vášho dátového centra napríklad v prípade predvídateľných, ale aj nepredvídateľných špičiek, môžete ich 
použiť na prevádzkovanie služby SharePoint. Cez službu Active Directory v systéme Windows Azure VM (Virtual 
Machine) je možné vytvoriť Windows domény v cloude.

Prostredníctvom portálu Windows Azure Management Portal môžu používatelia spravovať a monitorovať virtuálne 
stroje, ku ktorým možno pripájať dátové disky, ktoré sa správajú ako štandardné úložisko a možno ich formátovať 
podľa potreby a možností VM (ako NTFS pre obrazy Windows, ext3 a ext4 pre Linux atď.).

Windows Azure ponúka aj možnosť vyvažovania sieťovej záťaže, čo organizáciám umožňuje rozosielať sieťovú 
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prevádzku na jedinú IP adresu alebo ju rozkladať na niekoľko inštancií daného virtuálneho stroja. Windows Auzure 
Virtual Networks umožňujú používateľom prepájať ich inštancie bežiace v Azure s vlastnými dátovými centrami a VPC 
(virtual private clouds), majú tak pod kontrolou sieťovú topológiu, konfiguráciu IP adresného priestoru, smerovacie 
tabuľky a bezpečnostné pravidlá.

Galéria predkonfigurovaných virtuálnych serverov
Poskytovateľom cloudu pre veľké firmy sa vyplatí vytvárať pre každého zákazníka konfiguráciu služieb podľa jeho 
predstáv a požiadaviek. Takáto filozofia „na mieru“ šitých riešení sa však na firmy všetkých veľkostí aplikovať nedá, 
hlavne v SMB segmente často platí: čo podnikateľ, to individuálne požiadavky. Preto spoločnosť Microsoft ponúka 
niekoľko typov virtuálnych strojov, z ktorých si každý môže vybrať taký typ aký najviac vyhovuje jeho požiadavkám. 
V galérii štandardných VHD nájdete Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Linuxové servery, prípadne 
kombináciu a Windows Server 2008 R2 so serverom SQL Server.
 

Dostupné „veľkosti“ virtuálnych strojov. K dispozícii sú navyše dve nové veľkosti virtuálneho stroja, 4-jadrová 
konfigurácia A6 s 28 GB RAM a osemjadrová A7 s 56 GB RAM. Predvolená veľkosť systémového disku sa zväčšuje z 30 
na 172 GB. 

Virtuálny stroj beží vždy v rámci cloudovej služby. Pokiaľ chcete združiť viac virtuálnych strojov, či už pre vyrovnávanie 
záťaže, alebo ich prepojiť v rámci virtuálnej siete je potrebné vytvoriť tieto virtuálne stroje v rámci spoločnej cloudovej 
služby.
 

Virtuálne servery sú vytvorené v rámci cloudovej služby.
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Virtuálne stroje je možné vytvoriť buď na báze predkonfigurovaných diskových obrazov z galérie, alebo na báze 
virtuálnych obrazov, ktoré budú vytvorené pri inštalácii operačného systému virtuálneho stroja z vlastného ISO 
obrazu, alebo z VHD obrazov uploadnutých do cloudu. Takto je možné migrovať virtuálny server z lokálneho servera 
do cloudovej služby Windows Azure.
 

VHD image a virtuálne disky sú uložené ako Windows Azure Storage Blobs s trojnásobnou redundanciou.

Scenáre použitia virtuálnych serverov
Služba IaaS na platforme Windows Azure je vhodná pre väčšinu klasických scenárov virtualizácie, no situovanie 
virtuálnych obrazov do cloudu poskytuje nové netušené možnosti. Zákazník ich môže využiť pre rôzne jednorazové 
akcie, nielen typické ako napríklad pre účely marketingových kampaní ale aj pre netradičné, pre ktoré si zákazník 
vytvorí z virtuálnych počítačov takzvaný grid pre paralelné riešenie výpočtovo náročných úloh, napríklad dešifrovanie 
a podobne. Infraštruktúre pre jednorazové akcie niekedy hovoríme aj „stratová infraštruktúra“,, nakoľko po ukončení 
úlohy je možné celú IT infraštruktúru jednoducho, doslova na niekoľko kliknutí myšou zrušiť. 

Na porovnanie, predstavte si scenár výpočtovo náročného jednorazového projektu. Pri klasickom riešení je potrebné 
špecifikovať požadovanú, fyzickú hardvérovú infraštruktúru, objednať (a pochopiteľne zaplatiť). Potom treba čakať 
na jej dodanie, následne všetko vybaliť, nainštalovať, nakonfigurovať... čiže dostávame sa na úroveň týždňov až 
mesiacov. Hlavnou výhodou využívania verejných cloudových služieb je agilnosť, potrebná kapacita je k dispozícii 
takmer okamžite, typicky sa jedná o minúty až hodiny. Ďalšou výhodou je robustnosť, nakoľko o chod a zálohovanie 
infraštruktúry sa stará poskytovateľ služby.

Virtuálne servery v cloude sa dajú efektívne využiť nielen pre typické cloudhostingové scenáre, predpokladajúce 
vysoké nároky na výpočtový výkon, či prácu s veľkými objemami údajov, ale aj pre projekty pri ktorých sa predpokladá 
rýchly rast, prípadne projekty, ktorých nároky na IT kapacity sa dajú ťažko odhadnúť, nakoľko škálovanie virtuálnej 
infraštruktúry je oveľa jednoduchšie a v konečnom dôsledku aj lacnejšie ako škálovanie hardvéru. Cloudhosting je 
veľmi výhodný aj pre projekty s nárazovou návštevnosťou, napríklad weby jednorazových podujatí.

Zosumarizované a podčiarknuté – ako využijete virtuálne servery vo Windows Azure závisí len a len od vás, od vašich 
potrieb a požiadaviek. IaaS poskytuje flexibilne meniteľnú výpočtovú kapacitu v cloude. Poskytuje vám úplnú kontrolu 
nad výpočtovými zdrojmi, eliminuje investičné náklady a skracuje čas potrebný na nábeh biznisu. Platíte len za 
kapacitu, ktorú skutočne využívate.

Vysoká dostupnosť
Ak do availability set integrujete aspoň dva virtuálne stroje vykonávajúce rovnakú záťaž získate dostupnosť SLA 
99,95%. V praxi to znamená maximálne 4.38 hodinový sumárny výpadok ročne.
 



Základné princípy IaaS   |   15

SLA 99.95 percent v praxi znamená 4.38 hodiny výpadku ročne. 

Ak vytvoríte v rámci množiny dostupnosti dva virtuálne servery, budú umiestnené v rôznych „Fault“ a „Update“ 
doménach. Pod pojmom Fault doména rozumieme hardvér, napríklad rack, v ktorom môže naraz dôjsť k výpadku 
viacerých objektov, napríklad hardvérových serverov. Podobne aj Update doména je skupina serverov, ktoré sa 
aktualizujú súčasne.
 

Virtuálne servery v rámci množiny dostupnosti sú uložené v rôznych „Fault“ a „Update“ doménach.

O tom, že virtuálne servery zaradené v rámci množiny dostupnosti sú uložené v rôznych „Fault“ a „Update“ doménach 
sa môžete presvedčiť aj cez Azure Management Portal. Pre príslušnú cloudovú službu v rámci ktorej sú servery 
prevádzkované, zobrazte záložku Instances a skontrolujte stĺpce Update Domain a Fault Domain. Servery by mali byť 
v rôznych doménach.
 

Virtuálne servery v rôznych „Fault“ a „Update“ doménach.
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V rámci state o vysokej dostupnosti, keď už sme vysvetlili pojem „Update Domain“, považujeme za potrebné zmieniť 
sa o potenciálnom stave nazývanom „antivírová búrka“. Súvisí s používaním antimalvérových riešení, ktoré boli 
navrhnuté s predpokladom, že budú spustené priamo na fyzickom hardvéri. Z uvedeného vyplýva, že ide o riešenia 
samostatné, nezávislé a teda nekoordinované. Preto pri ich nasadení vo virtualizovanom prostredí občas dochádza 
k nežiaducemu stavu, kedy všetky virtuálne stroje chránené antimalvérovými riešeniami fungujúcimi na princípe 
agentov vykonávajúcich plánované úlohy, začnú skenovať, alebo aktualizovať svoje databázy. Preto je potrebné 
do virtualizovaného prostredia nasadzovať moderné riešenia využívajúce sofistikované metódy, cieľom ktorých 
je dosiahnuť rovnomernejšie rozdelenie záťaže. Využíva sa náhodné, prípadne rozložené skenovanie, skenovanie 
virtuálnych strojov, ktoré sú v režime offline, náhodná aktualizácia databáz, skenovanie do vyrovnávacej pamäte, či 
tzv. gold image whitelisting, kedy sa vytvorí zoznam kmeňových súborov, spoločných pre všetky klonované virtuálne 
stroje. 

Pripojenie sa k Azure kontu cez Cloud Xplorer
Na prehliadanie objektov v službe Windows Azure je k dispozícii niekoľko užitočných nástrojov. Ako príklad uvedieme 
Cloud Xplorer od spoločnosti ClumsyLeaf http://clumsyleaf.com/products/cloudxplorer. Produkt je k dispozícii vo free, 
komerčnej, aj 30 dňovej trial verzii. 

Tento nástroj nájde uplatnenie hlavne na upload a download virtuálnych obrazov medzi lokálnym počítačom 
a cloudovoým storage.

Pripojenie k službe je jednoduché. Najskôr sa cez Azure Management Portal prepnite do priečinka Storage a pre 
vybraný storage aktivujte funkciu Manage Access Keys.
 

Vytvorenie kľúča pre Storage za účelom pripojenia sa cez Cloud Xplorer.

 

Generovanie primárneho a sekundárneho kľúča.
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Zobrazí sa dialóg a v ňom primárny a sekundárny prístupový kľúč. Skopírujte primárny kľúč do schránky. V aplikácii 
Cloud Xplorer na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Accounts a vytvorte nové konto pre pripojenie. Zadajte 
názov storage, ku ktorému sa chcete pripájať a do políčka Secret Key zadajte prístupový kľúč vygenerovaný 
v predchádzajúcom kroku.
 

Vytvorenie konta pre pripojenie sa k Windows Azure Storage.
 

Cloud Xplorer.

Windows Azure Cmdlets
Slúžia na efektívne nasadzovanie, spravovanie a monitorovanie Windows Azure objektov a aplikácií. Windows Azure 
PowerShell CmdLety umožňujú uvedené činnosti automatizovať. Nástroj Windows Azure PowerShell nájdete na 
http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/ v sekcii Windows Downloads (v dolnej časti stránky vľavo). Môžete 
ho nainštalovať na počítač s operačným systémom Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, alebo Windows 
Server 2008 R2.
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Praktický návod č.2 – inštalácia a konfigurácia Windows Azure Cmdlets
Najskôr sa nainštaluje Web Platform Installer, ktorý ponúkne inštaláciu Windows Azure PowerShell.
 

Inštalácia Windows Azure PowerShell.
 

Súčasťou inštalácie Windows Azure PowerShell je aj SDK, emulátor a ďalšie potrebné komponenty.

Spolu s Windows Azure PowerShell sa nainštaluje aj:
• Windows Azure Emulator,
• Windows Azure Authoring Tools,
• Windows Azure Libraries for.NET.

Aj v prípade ak ste tento nástroj dosiaľ nepoužívali, na stránke http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/
jj156055.aspx sú k dispozícii návody a kurzy, ktoré vám pomôžu realizovať provisioning virtuálnych strojov, vytváranie 
virtuálnych sietí a správu cloudových služieb Windows Azure.
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Krok 1 – nastavenie politík pre spúšťanie skriptov
Ako prvý zadajte príkaz na zmenu politiky spúšťania skriptov. Tieto politiky stanovujú podmienky, za ktorých sú 
spúšťané konfiguračné súbory a skripty. Windows Azure PowerShell vyžaduje, aby boli tieto zásady vykonávania 
nastavené na hodnotu RemoteSigned, teda bez obmedzenia.

PS C:\> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Zmenu politiky potvrďte zadaním písmena „Y“.

Aby ste mohli zmeniť politiky, musíte Windows Azure PowerShell spustiť v administrátorskom móde. Kliknite pravým 
tlačidlom na ikonu aplikácie a v kontextovom menu potvrďte voľbu Run as administrator.

Krok 2 – Import cmdletov z Windows Azure SDK
Aby ste mohli využívať cmdlety pre Windows Azure, musíte ich do nástroja Windows Azure PowerShell importovať 
z SDK. Nakoľko SDK je uložený v rôznych priečinkoch pre 32 a 64 bitovú verziu Windows, použijete jeden 
z nasledujúcich príkazov v závislosti na tom, akú máte verziu klientskeho OS na počítači kde Windows Azure 
PowerShell spúšťate.

Pre 64-bitovú verziu napíšte príkaz:
PS C:\> Import-Module „C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Azure\

PowerShell\Azure\Azure.psd1“

Pre 32-bitovú verziu napíšte príkaz:
PS C:\> Import-Module „C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows Azure\PowerShell\

Azure\Azure.psd1“

 

Zmena politiky spúšťania skriptov a import cmdletov.

Po spustení príkazu sa zobrazí zoznam nainštalovaných cmdletov.

Krok 3 – Pripojenie na Windows Azure konto
Predtým, než začnete používať Windows Azure cmdlety pre automatizáciu nasadenia, je potrebné nakonfigurovať 
prepojenie medzi pracovnou stanicou a vaším Windows Azure kontom. Prepojenie je možné konfigurovať ručne, 
alebo automaticky importom konfiguračného súboru.
Najjednoduchšie nakonfigurujete prepojenie príkazom:

PS C:\>Get-AzurePublishSettingsFile

Tento príkaz spôsobí, že sa v prehľadávači internetového obsahu otvorí stránka https://windows.azure.com/download/
publishprofile.aspx, v ktorej sa môžete prihlásiť do svojho Windows Azure konta. Po prihlásení si môžete na lokálny 
počítač stiahnuť súbor publishsettings.
 



20   |   Základné princípy IaaS  

Stránka pre uloženie súboru publishsettings na váš lokálny počítač.

Zapamätajte si uloženie súboru. Následne tento súbor importujte do Windows Azure PowerShell príkazom:
PS C:\>Import-AzurePublishSettingsFile <mysettings>.publishsettings

V našom prípade, kedy sme uložili súbor.publishsettings do priečinka C:\Certifi katAzure, bude príkaz v tvare:
PS C:\>Import-AzurePublishSettingsFile C:\Azure\FreeTrial-9–19–2013-credentials.

publishsettings

Údaje o detailoch vášho Azure konta získate príkazom:
PS C:\> Get-AzureSubscription

 

Zobrazenie údajov o vašom Azure konte vo Windows Azure PowerShell.
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Praktický návod č.3 – vytvorenie nového virtuálneho servera
Pre vytvorenie nového virtuálneho servera použite Azure Management Portal https://manage.windowsazure.com. 
V dolnej časti ľavého stĺpca s prehľadom aktuálne využívaných služieb aktivujte položku menu New.

Prehľad aktívnych služieb. V dolnej časti je tlačidlo New pre vytvorenie nového subjektu.

Pri prvom prístupe na Azure Management Portal sa vám zobrazí krátky kurz, ktorý vás zoznámi s ovládaním 
používateľského rozhrania portálu.
 

Ponuka pre vytvorenie nových subjektov.

Virtuálne stroje môžete vytvárať aj priamo z hlavnej ponuky cez voľbu Quick Create (ikona so symbolom blesku), 
prípadne z galérie predkonfi gurovaných obrazov. Ak využijete voľby Quick Create, stačí vybrať z ponuky veľkosť 
virtuálneho stroja (pole SIZE) a predkonfi gurovaný operačný systém (pole IMAGE). Pre vytvorenie virtuálneho stroja 
stačí zadať používateľské meno a heslo a vybrať región v ktorom sa nachádza dátové centrum v ktorom bude váš 
virtuálny stroj hosťovaný, prípadne vybrať takzvanú afi nitnú skupinu, do ktorej bude virtuálny stroj priradený.
 

Vytvorenie virtuálneho stroja cez voľbu Quick Create.

V príklade ukážeme vytvorenie virtuálneho stroja na báze virtuálneho obrazu z galérie. Na paneli NEW aktivujte 
položku Compute | Virtual Machine | From Gallery. Postup vytvorenia nového virtuálneho servera je grafi cky 
prehľadne rozdelený do 4 krokov.
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Procesná schéma vytvorenia virtuálneho stroja z galérie.

Krok 1 – výber predkonfi gurovaného obrazu z galérie 
V galérii je široká ponuka predkonfi gurovaných virtuálnych strojov vrátane obrazov, ktoré obsahujú horúce novinky, 
ktoré boli v dobe písania publikácie v CTP, alebo Preview verzii – napríklad SQL Server 2014, Windows Server 2012 R2, 
Visual Studio 2013 a ďalšie.
 

Ponuka „image“ pre vytvorenie virtuálnych strojov.
 

V galérii je bohatá ponuka konfi gurácií virtuálnych serverov nielen s operačným systémom Windows Server 2012 ale aj 
serverové platformy na báze Linuxu (SUSE, Ubuntu).
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Vytvorte napríklad virtuálny server s operačným systémom Windows Server 2012 R2. V dobe písania publikácie bol 
k dispozícii image verzie Preview. 

Krok 2 – Základné parametre 
V nasledujúcom kroku je potrebné zadať názov virtuálneho servera, používateľské meno a prihlasovacie heslo. 
Odporúčame aj pri testovacích a vývojárskych strojoch zadávať silné heslá. V čom je problém keď virtualizácia 
garantuje oddelenie virtuálnych strojov zdieľajúcich tieto zdroje? Ak sa realizuje útok na operačný systém s nižšou 
úrovňou zabezpečenia, napríklad taký v ktorom je vývojové, či testovacie prostredie, pripojený do virtuálnej siete 
môže to ohroziť kľúčové produkčné systémy v tejto sieti. Pozrite si znovu v úvode state rozdelenie zodpovednosti. Pri 
modeli poskytovania cloudových služieb IaaS zákazník spravuje všetko nad virtualizačnou vrstvou vrátane virtuálnych 
serverov, virtuálnych sietí, serverov, databáz a aplikácií samotných. Na týchto úrovniach je zároveň zodpovedný aj za 
úroveň zabezpečenia. Pre IaaS platí jednoduchá úmera: viac autonómie = viac zodpovednosti.
 

Konfi gurácia virtuálneho stroja. Všimnite si prvok pre výber výkonových parametrov, teda frekvencie CPU a kapacitu 
pamäte.

Krok 3 – Konfi gurácia 
V nasledujúcej záložke konfi guračného dialógu ponechajte označenú voľbu Create a new cloud service (prípadne 
vyberte predtým vytvorenú cloudovú službu), zadajte DNS, ponechajte voľbu Use Automatically Generated Storage 
Account, a vyberte región kde bude v dátovom centre váš virtuálny stroj fyzicky umiestnený.

Konto bude vytvorené v úložisku vytvorenom na báze služby Azure Blob Storage. Tu bude uložený VHD obraz 
virtuálneho stroja. Tieto súbory sú vďaka použitiu Blob Storage vždy replikované trojnásobne v dátovom centre 
a navyše môžete zapnúť Geo Replication – potom budú disky replikované aj do geologicky odľahlého dátového 
centra.

V prípade ak máte viac virtuálnych strojov môžete ich prostredníctvom položky CloudService, prípadne afi nitnej 
skupiny spojiť a v rámci cloudu poskytnúť robustné aplikácie, ale pre tento príklad je cieľom vytvoriť iba jeden 
virtuálny stroj.
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Konfi gurácia DNS a výber regiónu globálneho dátového centra, kde váš virtuálny stroj pobeží.

Krok 4 – Koncové body pre vzdialený prístup
Posledný krok umožňuje vytvárať nové koncové body umožňujúce pripojenie k vzdialenej ploche cez Windows 
PowerShell Remoting. Túto funkcionalitu môžete nakonfi gurovať neskôr.
 

Konfi gurácia koncových bodov pre vzdialený prístup.

Všimnite si, že koncový bod defi novaný pre virtuálny počítač má pre vybraný protokol priradený verejný a privátny 
port pre komunikáciu. Privátny port je defi novaný pre nastavenie komunikačných pravidiel na virtuálnom stroji 
a verejný port slúži na externú komunikáciu s virtuálnym strojom.
 

Verejné a privátne porty.
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Po potvrdení sa začne vytvárať virtuálny stroj. Vytvorenie virtuálneho stroja bude trvať nejaký čas, pri našich pokusoch 
to bolo približne tri a pol minúty. Postup vytvorenia môžete sledovať v dialógu, ktorý zobrazíte kliknutím na tlačidlo so 
symbolom modrého otáznika v pravej dolnej časti pracovnej obrazovky Azure Management portálu.

Po vytvorení sa zobrazí v zozname virtuálnych strojov Windows Azure portálu. Zároveň sa vytvorí aj cloudová služba 
v zozname Cloud Services.
 

Zoznam virtuálnych strojov.

Na aplikačnej lište v dolnej časti obrazovky je ponuka funkcií pre prácu s aktuálne vybraným virtuálnym serverom.
 

Dashboard pre zobrazenie parametrov a stavu virtuálneho stroja.
 

V priečinku MONITOR sú podrobné výsledky monitorovania vo forme prehľadného grafu s vysvetľujúcou tabuľkou.
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Pre pripojenie sa k virtuálnemu stroju je potrebné aktivovať funkciu CONNECT na aplikačnej lište. Týmto krokom sa na 
lokálny počítač stiahne súbor s príponou RDP pre pripojenie sa cez Remote Desktop Protocol.
 

Potvrdenie pripojenia k virtuálnemu stroju.
 

Pripojenie sa k virtuálnemu počítaču cez RDP.

Alternatíva: Vytvorenie virtuálneho serveru z vlastného VHD obrazu
Používatelia, samozrejme, môžu do storage nahrať vlastné obrazy VHD. To všetko otvára množstvo alternatívnych ciest 
pre spoločnosti majúce záujem o súvisiace produkty, napríklad prechod na cloudovú verziu servera SharePoint.
 

Procesná schéma vytvorenia virtuálneho stroja z vášho virtuálneho obrazu VHD.
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Virtuálny stroj sa konfiguruje presne ako akýkoľvek on-premise Windows Server, jedine konfigurácia siete je závislá na 
Azure infraštruktúre a je konfigurovaná cez DHCP. Pripojenie na server je veľmi rýchle, výkon stroja je normálny a Blob 
storage sa vie dobre prispôsobiť nárokom diskom vo virtuálnom stroji.

Praktický návod č.4 – vytvorenie virtuálneho stroja cez Windows Azure PowerShell
Predpokladom je nainštalovaný a nakonfigurovaný Windows Azure PowerShell vrátane importu Windows Azure 
Cmdlets. Na vytvorenie virtuálneho serveru použijeme cmdlet New-AzureQuickVM. Musíte definovať parametre:

• Linux alebo Windows – typ virtuálneho stroja,
• AdminUsername – meno administrátora,
• ImageName – názov virtuálneho stroja,
• Password – heslo,
• ServiceName – meno cloudovej služby, v ktorej virtuálny stroj pobeží,
• Location – zemepisná lokácia dátového centra,
• LinuxUser – iba pre Linux.

Ukážeme postup krok za krokom s využitím premenných. Najskôr vytvoríte zoznam objektov, v tomto prípade image 
virtuálnych serverov príkazom:
PS C:\>$images = Get-AzureVMImage

Prvý image je $images[0] a jeho názov je $images[0].name.
Následne vytvoríte zoznam lokácií pre hosťovanie virtuálnych strojov:
PS C:\>$locations = Get-AzureLocation

Prvá lokalita je $locations[0] a jej názov je $locations[0].name.
Definujte názov služby v ktorej virtuálny stroj pobeží, napríklad:
PS C:\>$mySvc = „llservx01“

Definujte (na rozdiel od tohto cvičného príkladu) SILNÉ!!! heslo:
PS C:\>$myPwd = „P@ssw0rd“

Teraz môžete spustiť cmdlet na vytvorenie virtuálneho servera:
PS C:\>New-AzureQuickVM -Windows -name „LLVM9“ -ImageName $images[4].imagename 

-ServiceName $mySvc -Location $locations[0].name -Password $myPwd

Pozornejší čitatelia si možno všimli, že sme nezadali parameter AdminUsername. Nevadí, Power Shell si ho vypýta. 
Z výpisu konzoly si všimnite, že niektoré operácie trvali určitý čas:
PS C:\> $images = Get-AzureVMImage

VERBOSE: 13:07:43 – Begin Operation: Get-AzureVMImage

VERBOSE: 13:07:49 – Completed Operation: Get-AzureVMImage

PS C:\> $locations = Get-AzureLocation

VERBOSE: 13:09:20 – Begin Operation: Get-AzureLocation

VERBOSE: 13:09:22 – Completed Operation: Get-AzureLocation

PS C:\> $mySvc = „llservx01“

PS C:\> $myPwd = „P@ssw0rd“

PS C:\> New-AzureQuickVM -Windows -name „LLVM9“ -ImageName $images[4].imagename 

-ServiceName $mySvc -Location $locations

[0].name -Password $myPwd

cmdlet New-AzureQuickVM at command pipeline position 1

Supply values for the following parameters:

(Type!? for Help.)

AdminUsername: lubolacko 
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Praktický návod č.5 – pripojenie disku k virtuálnemu stroju
Pri vytvorení nového virtuálneho servera bol vytvorený len systémový disk nazývaný a Temporary Storage Disk. 
Systémový disk obsahuje inštanciu operačného systému a je uložený v Blob Storage. Temp disk je uložený iba lokálne 
a pri premiestnení VM v dátovom centre bude vytvorený nový. Nainštalovaný operačný systém je nastavený tak, aby 
tento disk používal ako swapovací disk. K virtuálnemu stroju sa dajú pripojiť ďalšie dátové disky ktoré sú podobne ako 
OS disky uložené v Blob Storage takže sú tiež perzistentné.

Pre väčšinu scenárov nasadenia, napríklad pre umiestnenie databáz a podobne sa odporúča používať samostatný 
disk. Námetom príkladu je vytvoriť v cloudovom prostredí platformy Windows Azure virtuálny disk a pripojiť ho 
k virtuálnemu serveru.

Na príkazovej lište nástroja Azure Management Portal aktivujte tlačidlom Attach dialóg pre pripojovanie objektov 
k virtuálnemu stroju. Následne použite voľbu Attach Empty Disk.
 

Aktivovanie funkcie Attach.

Virtuálne disky sa vytvárajú z VHD súborov vo Windows Azure storage. V dialógu pre vytvorenie disku zadajte veľkosť 
požadovanej kapacity disku:
 

 

Dialóg pre vytvorenie disku.
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Dashboard virtuálneho servera s novým diskom.
 

Alokovanie nového disku (funkcia kontextového menu Initialize disk) môžete realizovať priamo vo virtuálnom stroji cez 
RDP prístup. 
 

Kontrola a konfi gurácia pripojeného prázdneho disku v nástroji Computer Management.

Serverová farma v rámci cloudovej služby
Veľa scenárov s masívnym prístupom predpokladá prerozdelenie záťaže medzi viaceré virtuálne servery, typickým 
príkladom sú webové aplikácie, či middleware ku ktorému pristupujú aplikácie na mobilných zariadeniach.
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Keď ste v príklade č. 3 vytvorili prvý virtuálny stroj, možno ste si všimli, že bola zároveň vytvorená aj cloudová služba, 
v rámci ktorej bol virtuálny server vytvorený. Na platforme Windows Azure môžete v rámci rovnakej cloudovej 
služby vytvoriť viac virtuálnych strojov, ktoré môžu navzájom komunikovať, prerozdeľovať si záťaž, prípadne byť 
redundantné pre dosiahnutie vysokej dostupnosť stroja.

 

Cloudové služby.

Vyrovnávanie záťaže medzi virtuálnymi servermi
Všetky virtuálne stroje, ktoré vytvoríte vo Windows Azure môžu navzájom automaticky komunikovať pomocou 
kanálov privátnej siete s ďalšími virtuálnymi strojmi v rovnakej cloudovej službe, alebo virtuálnej sieti. Predpokladom 
pre vyrovnávanie záťaže je pridanie koncového bodu (endpoint) na virtuálny stroj pre iné zdroje na Internete či iných 
virtuálnych sieťach, aby s ním mohli komunikovať.

Koncové body môžu byť použité na rôzne účely, napríklad pre vyváženie záťaže sieťovej prevádzky medzi virtuálnymi 
strojmi, na zabezpečenie vysokej dostupnosti, alebo na priame pripojenie virtuálneho počítača pomocou protokolov 
ako RDP alebo SSH. Môžete definovať koncové body, ktoré sú spojené s konkrétnymi portami a sú priradené pre 
konkrétny komunikačný protokol.

Koncový bod môže byť priradený k protokolu TCP alebo UDP (TCP protokol obsahuje HTTP aj HTTPS prevádzku). 
Každý koncový bod definovaný pre virtuálny počítač má priradený verejný a privátny port pre komunikáciu. Privátny 
port je definovaný pre nastavenie komunikačných pravidiel na virtuálnom stroji a verejný port Windows Azure slúži na 
externú komunikáciu s virtuálnym strojom.
 

Princíp vyrovnávania záťaže cez Windows Azure Load Balancer.
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Praktický návod č.6 – rozdelenie záťaže medzi viaceré virtuálne stroje
Námetom príkladu bude vytvorenie ďalšieho virtuálneho servera a jeho pripojenie k spoločnej cloudovej službe 
s iným virtuálnym serverom.

Krok 1 – vytvorenie ďalšieho virtuálneho stroja
Vytvorte ďalší virtuálny stroj najlepšie s rovnakým, alebo príbuzným operačným systémom ( je zrejmé že 
prerozdeľovanie záťaže medzi Windows Serverom a Ubuntu sa vám určite nebude ľahko konfigurovať).
V dialógu Virtual machine configuration vyberte cloudovú službu, ktorú ste vytvorili pri vytváraní prvého virtuálneho 
servera. Zvyšok konfiguračného procesu je rovnaký ako v príklade č. 2.
 

Konfigurácia virtuálneho serveru – výber rovnakej cloudovej služby.

Krok 2 – definovanie koncových bodov pre vyrovnávanie záťaže
Po vytvorení druhého virtuálneho stroja je potrebné vytvoriť endpoint na port 80. Vyberte prvý virtuálny stroj, kliknite 
na položku Dashboard a vyberte priečinok Endpoints. Pomocou tlačidla Add na spodnej lište vytvorte nový endpoint.
Pri vytváraní endpointu na prvom virtuálnom stroji aktivujte voľbu Add Standalone endpoint.
 

Vytvorenie nového Endpointu.

Zadajte vhodný názov endpointu,(v našom príklade sme zvolili webport), zvoľte protokol TCP a nastavte obidva porty, 
teda Public Port aj Private Port na hodnotu 80. Označte voľbu Create a load-balanced set.
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Konfigurácia parametrov nového Endpointu pre prvý virtuálny stroj.

V dialógu Configure the load-balanced set zadáte iba názov, ostatné polia a parametre sú už implicitne vyplnené.
 

Dialóg Configure the load-balanced set.

Po potvrdení sa vytvorí nový koncový bod. Podobne ako pri vytváraní virtuálneho stroja, aj táto akcia môže trvať určitý 
čas, typicky niekoľko sekúnd. Vami vytvorený koncový bod sa zobrazí v zozname.

Krok 3 – pridanie virtuálnych strojov do load-balanced set
Aby fungovalo rozdeľovanie záťaže, je potrebné vytvoriť Endpoint aj na druhom virtuálnom stroji. Vyberte druhý 
virtuálny stroj, choďte na stránku Dashboard a aktivujte voľbu Endpoints. Označte voľbu Add endpoint to an 
existing load-balanced set. V combo boxe vyberte load-balanced set vytvorený pre prvý virtuálny stroj.
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Konfigurácia parametrov Endpointu pre druhý virtuálny stroj.

Ďalej postupujte rovnako ako pri vytváraní prvého endpointu. Aj druhý endpoint pomenujte webport a nastavte 
Private Port na hodnotu 80.
 

Po vytvorení druhého endpointu môžete pomocou položky Edit Endpoint na aplikačnej lište skontrolovať, či je nastavené 
vyrovnávanie záťaže.

Ak máte vhodnú webovú aplikáciu, môžete si fungovanie automatického prerozdeľovania záťaže vyskúšať v praxi. Do 
obidvoch virtuálnych serverov pridajte rolu IIS (Internet Information Server). Webovú aplikáciu musíte pochopiteľne 
publikovať na obidve inštancie virtuálnych serverov. Pri behu aplikácie sa o rovnomerné rozdelenie záťaže 
automaticky stará modul Windows Azure Load Balancer.

Virtuálna sieť na platforme Windows Azure
Virtuálnu sieť môžete využiť napríklad na bezpečné prepojenie cloudovej infraštruktúry s vaším dátovým centrom 
a na tejto infraštruktúre budovať a prevádzkovať cloudové aplikácie hosťované v hybridnom prostredí. Taktiež môžete 
virtuálnu sieť použiť na vytvorenie spojenia medzi vývojovými počítačmi a virtuálnymi servermi vo Windows Azure, 
takže budete môcť cloudové aplikácie vytvárať a ladiť pomocou rovnakých nástrojov ako používate pre on-premises 
aplikácie.

Virtuálne siete umožňujú vytvárať vlastné, izolované siete vo Windows Azure, ktoré sa dajú de-facto považovať za 
rozšírenie vášho miestneho dátového centra. Napríklad môžete priradiť privátne IP adresy virtuálnym počítačom 
vnútri virtuálnej siete, zadať DNS a bezpečne sa pripojiť do vašej miestnej infraštruktúry pomocou VPN zariadenia 
„site-to-site“ spôsobom.
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Site-To-Site VPN.

Podpora Point-To-Site prepojení vo Virtual Networks, umožňuje vytvoriť čisto softvérovú VPN z vášho lokálneho 
počítača/servera do virtuálnej siete vašich virtuálnych serverov v cloude. Je možné pripojiť aj individuálne počítače za 
fi remným fi rewallom. Táto funkcia výrazne zjednodušuje nastavenie bezpečného prepojenia medzi Windows Azure 
a klientskymi počítačmi, či už z vašej kancelárie alebo zo vzdialených miest.

Point-To-Site prepojenie umožňuje napríklad priame pripojenie z vývojárskeho počítača do cloudovej siete bez toho, 
aby vývojár musel toto pripojenie riešiť cez administrátora, prípadne pripojenie mobilných, alebo externých, teda 
„vzdialených“ zamestnancov. Produkčný scenár predpokladá využitie VPN cez Point-To-Site na pripojenie serverov 
menších fi riem do cloudovej infraštruktúry.
 

Point-To-Site VPN.

Výhodou Point-to-site je, že nie je potrebné inštalovať alebo konfi gurovať žiadny VPN hardvér a nie je potrebná 
asistencia správcu. Stačí použiť vstavaný VPN tunel Windows klienta na vašu virtuálnu sieť vo Windows Azure. Tento 
tunel využíva Secure Sockets Tunneling Protocol (SSTP), takže môže automaticky prejsť fi rewallmi a proxy, a pritom 
vám poskytne kompletné zabezpečenie.

Praktický návod č.7 – vytvorenie a konfigurácia virtuálnej siete
Praktický návod vám krok za krokom ukáže ako vytvoriť virtuálnu sieť, ako ju nakonfi gurovať a ako do nej pridať 
virtuálne počítače. V úvodnom príklade nebudeme riešiť v rámci virtuálnej siete VPN prepojenie s vaším dátovým 
centrom.
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Krok 1 – vytvorenie virtuálnej siete
Pre vytvorenie novej virtuálnej siete použite Windows Azure Management Portal https://manage.windowsazure.com. 
V dolnej časti ľavého stĺpca s prehľadom aktuálne využívaných služieb aktivujte položku menu New. Z ponuky vyberte 
voľbu Network Services – Virtual network – Custom Create. 
 

Vytvorenie virtuálnej siete.

V prvom kroku zadávate názov virtuálnej siete a musíte vytvoriť tzv. Affinity group. Pod týmto pojmom si môžete 
predstaviť zoskupovanie Windows Azure služieb v rovnakom dátovom centre pre zvýšenie výkonu. Do Affinity Group 
môžete priradiť iba jednu virtuálnu sieť. V editačnom poli Affinity Group vyberte voľbu Create a new affinity group. 
Pre túto afinitnú skupinu zadajte vhodný názov. 
 

Zadanie názvu siete a vytvorenie afinitnej skupiny.

V ďalšom kroku v dialógu DNS Servers and VPN Connectivity zadajte názov DNS a IP adresu. Začiarkávacie políčka 
point-to-site connectivity a site to site connectivity v tomto jednoduchom príklade, v ktorom nebudeme riešiť 
cross-premises pripojenie ponechajte neoznačené.
 

Dialóg DNS Servers and VPN Connectivity.
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V predchádzajúcom kroku sa vytvorila náhodne pridelená sieť v rozsahu privátnych IP adries a DNS servery rozlišujúce 
názvy serverov vo virtuálnej sieti. Môžete použiť aj verejné internetové DNS. Máte možnosť vytvoriť si vlastný rozsah 
privátnych adries a definovať podsiete.

V dialógu Virtual Network Address Spaces editujte hodnoty napríklad podľa nášho obrázka, alebo lepšie podľa 
svojho vlastného zámeru, ktorý máte pri vytváraní virtuálnej siete. Novú podsieť vytvoríte tlačidlom add subnet.

Adresný priestor musí byť privátne v rozsahu adries, ktoré sú uvedené v CIDR notácii 10.0.0.0 / 8, 172.16.0.0/12, alebo 
192.168.0.0/16 (ako je špecifikované v RFC 1918).
 

Dialóg Virtual Network Address Spaces.

Po úspešnom nakonfigurovaní a vytvorení sa virtuálna sieť zobrazí v nástroji Windows Azure Management Portal 
v priečinku Networks.
 

Virtuálna sieť v priečinku Networks.

Krok 2 – Vytvorenie úložiska v rámci afinitnej skupiny
Aby virtuálna infraštruktúra fungovala čo najefektívnejšie, virtuálne servery ktoré budeme pridávať do virtuálnej siete 
budeme vytvárať v úložisku zaradenom do afinitnej skupiny virtuálnej siete. Preto skôr než vytvoríme virtuálne servery, 
ktoré budú do tejto siete pripojené, vytvoríme nové úložisko. 

V nástroji Windows Azure Management Portal otvorte ponuku New. V priečinku Data Services aktivujte položku 
Storage – Quick Create.
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Zadajte URL, presnejšie zadajte jeho najnižšiu doménu (v našom prípade lackostorage). URL potom bude v tvare 
lackostorage.core.windows.net a priraďte storage do afinitnej skupiny. Afinitnú skupinu ste vytvorili pri vytváraní 
virtuálnej siete v predchádzajúcom kroku. Ponechajte označené začiarkávacie pole ENABLE GEO-REPLICATION.
 

Aktivovanie vytvorenia storage.

Po vytvorení storage sa zobrazí v príslušnom priečinku, pričom v stĺpci Status musí byť stav Online.

Krok 3 – pridanie virtuálneho serveru do virtuálnej siete
V ďalšom kroku vytvoríme virtuálne servery, ktoré budú prepojené virtuálnou sieťou. Postup je rovnaký ako v príklade 
č. 2, navyše budeme nastavovať afinitnú skupinu. 

Interné názvy virtuálnych serverov musia byť v rámci virtuálnej siete jedinečné.

Každý virtuálny server, alebo súbor virtuálnych serverov je z hľadiska sieťovej architektúry umiestnený za NAT 
(Network Address Translation) zariadením. Má jedno verejné DNS meno a jednu verejnú IP adresu. Smerovanie 
na konkrétny server v súbore s rovnakým DNS menom je dané portami, ktorými sú servery v súbore rozlíšené. 
Prichádzajúce spojenia sú pomocou NAT presmerované na počítače v privátnej sieti. Odchádzajúce spojenia nie sú 
obmedzované. Po vytvorení virtuálneho servera sú definované iba porty pre RDP (Remote Desktop Protocol, port 
3389) na platforme Windows, alebo SSH (Secure Shell, port 22) na platforme Linux. Služba Windows Azure Virtual 
Machine umožňuje rozklad záťaže na viaceré servery. 

Vytvorte virtuálny server na báze virtuálneho obrazu z galérie. Pri nastavovaní parametrov vyberte v poli Region/
Affinity/Virtual Network vami vytvorenú virtuálnu sieť a v poli Storage account storage vytvorený v predchádzajúcom 
kroku. Ako podsieť vyberte FrontEndSubnet.
 

Nastavenie parametrov.



38   |   Základné princípy IaaS  

Po vytvorení virtuálneho servera sa v zozname vašich virtuálnych strojov môžete presvedčiť, že patrí do afinitnej 
skupiny do ktorej ste ho priradili.
 

Zoznam virtuálnych serverov.
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II. Vývoj a testovanie – základy
Vývoj a testovanie aplikácií a testovanie konfi gurácií sietí boli jednými z prvotných scenárov pre využitie virtuálnych 
strojov, bežiacich či už na hardvéri v lokálnych serverovniach a dátových centrách, alebo v cloude. Postupne, ako táto 
technológia dosahovala vyššie štádiá zrelosti začali pre virtuálne servery pribúdať ďalšie scenáre – cez prostredie pre 
beh menej kritických produkčných aplikácií, až po spustenie kritických aplikácií a aplikácií vyžadujúcich vysoký výkon 
(náhrada za High Performance Computing).

Moderné fi rmy vyžadujú dynamickejšie možnosti vytvárania softvérových aplikácií a nastavenie prostredia pre miestny 
aj vzdialený vývoj a testovanie. Virtuálne počítače umožňujú rýchlo vytvárať, nasadzovať a spravovať vývojárske 
a testovacie prostredia v cloude. Windows Azure umožňuje vyvíjať a testovať aplikácie rýchlejšie, pri nižších nákladoch 
a s vyššou fl exibilitu či už pre nasadenie v cloude alebo on-premises. Eliminujú sa náklady na nákup hardvéru na 
účely testovania. Vývojársky tím môže rýchlo a samostatne (bez nutnosti asistencie IT oddelenia) vytvoriť v cloude 
toľko virtuálnych strojov, koľko potrebuje na vývoj aplikácií a testovanie v cloude bez čakania na hardvér, verejné 
obstarávanie alebo interné procesy. Stačí sa pripojiť z vašej miestnej siete do Windows Azure Virtual Network 
a testovať, ladiť generovať zaťaženie pre ladenie výkonu aplikácií a podobne. 

Znížte náklady na prístup k Windows Azure cez MSDN
Ak ste predplatiteľom MSDN Visual Studio Professional, Test Professional, Premium alebo Ultimate, môžete 
s výhodou využiť vývoj a testovanie na platforme Windows Azure. Podrobnosti a ceny sú aktuálne uvedené na 
www.windowsazure.com/en-us/pricing/member-offers/msdn-benefi ts.

Vývojári môžu vytvárať natívne cloud aplikácie, testovať fungovanie existujúcich aplikácií na virtuálnych strojoch alebo 
vytvoriť a testovať hybridné aplikácie, ktoré kombinujú výhody poskytované vaším dátovým centrom a Windows 
Azure. Mesačný kredit v hodnote 50 – 150 USD (závisí od edície predplatného) môže každý predplatiteľ využiť 
na akúkoľvek službu Windows Azure na základe svojich potrieb, vrátane virtuálnych strojov, webových stránok, 
cloudových služieb, mobilných služieb, ukladania údajov, SQL databázy, Content Delivery Network, HDInsight, 
mediálnych služieb a mnoho ďalších služieb, ktoré platforma Windows Azure poskytuje. 

 

Prvý mesiac po aktivácii všetci MSDN predplatitelia dostanú 200 dolárový (150 EUR) kredit do služby Windows Azure. 
Potom mesačný kredit závisí od edície predplatného.
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Vaše kredity teraz vydržia dlhšie, pretože MSDN predplatitelia majú zlacnené hodinové sadzby. Navyše, keď zastavíte 
virtuálne stroje, počas minúty sa zastaví účtovanie.

Žiadne ďalšie poplatky za softvér MSDN
Pokiaľ použijete niektorý z predkonfi gurovaných obrazov virtuálnych strojov s SQL Serverom, BizTalk Serverom 
a ďalší softvérom v čase, ktorý korešponduje s MSDN predplatným obsahujúcim daný produkt, prípadne nahráte do 
cloudu vlastný virtuálny stroj s MSDN softvérom, vaše Windows Azure kredity vydržia dlhšie nakoľko neplatíte žiadny 
príplatok za MSDN softvér.

Scenáre na vývoj a testovanie
Pre ilustráciu a motiváciu uvádzame niekoľko typických scenárov, ako je možné realizovať vývoj a testovanie na 
virtuálnych serveroch a virtuálnych sieťach vytvorených v rámci Windows Azure IaaS. 

Vytvorte sandbox na vývoj a testovanie za niekoľko minút
Vytvorte si virtuálny stroj podľa výkonových požiadaviek testovanej aplikácie v širokej škále konfi gurácií procesorovej 
kapacity (od jedného až po osem jadier) a pamäťovej kapacity (od menej než 1 GB až do 56 GB) za menej než 10 minút 
a ihneď môžete začať s vývojom alebo testovaním. K virtuálnej infraštruktúre v cloude máte prístup z ľubovoľného 
autorizovaného počítača v práci, doma alebo v akejkoľvek internetovo dostupnej lokalite na celom svete. Používate vývojové 
prostredie Visual Studio na lokálnom počítači, prepojené na virtuálny stroj v cloude cez prepojenie typu Point to site.

Vyvíjajte aplikácie pre Windows Server a Linux na virtuálnych počítačoch
Vo Windows Azure IaaS môžete testovať aplikácie vyžadujúce jeden virtuálny stroj alebo komplexnú sieť vzájomne 
prepojených virtuálnych strojov. Predplatitelia MSDN užívatelia môžu spúšťať MSDN softvér pod operačným 
systémom Windows Server, vrátane nástrojov Visual Studio, SQL Server, SharePoint a BizTalk Server. Stačí vytvoriť 
virtuálne servery z galérie predkonfi gurovaných obrazov. Môžete využívať aj nástroje na tímovú spoluprácu Visual 
Studio Team Foundation Services.

Skript pre ešte rýchlejšie nasadenie
Vytvorte opakovateľné vývojové a testovacie prostredia pomocou skriptovania. Použitím skriptov môžete plne 
automatizovať vytváranie viacerých virtuálnych konfi gurácií, vrátane virtuálnych strojov a virtuálnych sietí pomocou 
PowerShell skriptov, ktoré sa automaticky vytvárajú. Pomocou skriptov môžete aj prepojiť všetky potrebné virtuálne 
zdroje do požadovanej konfi gurácie. „Hromadné“ zastavenie a znova spustenie všetkých virtuálnych strojov 
zapojených do konfi gurácie virtuálnej siete pomocou skriptu umožňuje optimalizovať náklady.
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Testovanie zaťaženia a škálovateľnosti
Azure IaaS je ideálna platforma pre testovanie aplikácie pod záťažou bez ovplyvnenia ostrého operačného prostredia 
do ktorého bude aplikácia po ukončení vývojovej a testovacej fázy nasadená. Cloudové prostredie umožňuje 
otestovať viac scale-up a scale-out konfigurácií, aby vaša aplikácia bola pripravená pre viacpoužívateľský prístup.

Zrýchlenie SharePoint alebo SQL vývoja
Cloudová virtuálna infraštruktúra umožňuje rýchlo vytvoriť testovacie prostredie SharePoint bez veľkých kapitálových 
investícií, takže je ľahké vyvinúť a otestovať full-trust aplikácie, alebo webové aplikácie využívajúce SharePoint. 
Podobne je možné počas niekoľkých minút vytvoriť virtuálny stroj so serverom SQL Server, takže môžete otestovať 
napríklad upgrade na najnovšiu verziu bez vplyvu na vaše produkčné prostredie.

Bezpečné pripojenie do virtuálnej infraštruktúry odkiaľkoľvek
S point-to-site sa do virtuálnej siete, môžete s vývojárskym notebookom bezpečne pripojiť odkiaľkoľvek spoza 
firemného firewallu, napríklad v kaviarni a testovať aplikácie. To všetko bez asistencie IT personálu.
Pri migrácii do virtualizovaného prostredia je potrebné zvážiť, ktoré postupy a štandardy je možné adaptovať 
z existujúcich prostredí do prostredia virtualizovaného a do akej miery. Spravidla sa však nevyhnete vývoju nových 
postupov a štandardov, ktoré nemajú základ v dedikovanom prostredí.
Typickým príkladom postupov, ktoré je nutné prispôsobiť je sieťová bezpečnosť, za ktorú je v klasickom prostredí 
zodpovedný „sieťový tím“. Vo virtualizovanom prostredí prechádza veľká časť zodpovednosti na správcov virtuálnej 
serverovej infraštruktúry. 

Prepojenie systémov z rôznych bezpečnostných zón
Virtualizované prostredie kladie vyššie nároky na informačnú bezpečnosť. Administrátor na virtualizačnej úrovni totiž 
vytvorí novú sieť a pripojí do nej virtuálne servery bez participácie sieťového tímu. Ak administrátor, ktorý má na 
starosti virtualizačnú vrstvu nemá v tejto oblasti dostatočné skúsenosti, môže dôjsť k prepojeniu systémov z rôznych 
bezpečnostných zón, čo je veľmi závažný bezpečnostný incident. Preto je dôležitá fungujúca komunikácia medzi 
tímami zodpovednými za sieť a za servery, pretože sieťový tím musí porozumieť implementácii sieťovej virtualizácie 
konkrétneho hypervízora a serverový tím musí hlbšie porozumieť nárokom na sieťovú bezpečnosť. Dynamika 
virtuálnej infraštruktúry, ktorá je vo všetkých iných oblastiach okrem bezpečnosti nespornou výhodou, kladie nároky 
na monitorovanie. 

Praktický návod č. 8 – pripojenie lokálneho počítača do virtuálnej siete cez point-to-site
V príklade ukážeme pripojenie lokálneho počítača k virtuálnej sieti vo Windows Azure prostredníctvom VPN.

Krok 1 – vytvorenie virtuálnej siete
Vytvorte virtuálnu sieť postupom uvedeným v predchádzajúcom príklade s jedinou výnimkou. V dialógu DNS Servers 
and VPN Connectivity začiarknite voľbu Configure Point-To-Site VPN a nakonfigurujte parametre pripojenia.
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Konfigurácia point-to-site pripojenia.
 

Nastavenie pripojenia.
Tlačidlom add gateway subnet je potrebné nastaviť parametre podsiete.
 

Nastavenie adresného priestoru.
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Krok 2 – vytvorenie gateway
Pre vytvorenie vyberte vo Windows Azure Management Portal virtuálnu sieť do ktorej sa chcete pripojiť, prepnite 
sa na stránku Dashboard. Na stránke je schéma s upozornením, že gateway zatiaľ nebol vytvorený. Všimnite si na 
schéme, že blok „gateway“ medzi blokom znázorňujúcim hybridnú sieť a blokom „Client“ je zatiaľ vyplnený červenou 
farbou. Kliknite na tlačidlo Create Gateway a potvrďte požadovanú akciu. Vytvorenie gateway nejaký čas trvá. Počas 
vytvárania bude blok „gateway“ na schéme žltý, po úspešnom vytvorení modrý.

 

Vytvorenie Gateway.

Krok 3 – vytvorenie a upload root certifikátu
Certifikáty slúžia na overenie klientov VPN pre point-to-site VPN. Ak máte PKI, môžete použiť X.509 certifikát vydaný 
vašou certifikačnou autoritou. Ak nemáte PKI, musíte vygenerovať self-signed root certifikát spolu s klientskymi 
certifikátmi zviazanými s k self-signed koreňovým certifikátom. Potom môžete nainštalovať klientske certifikáty na 
každom klientskom počítači, ktorý vyžaduje pripojenie.

Certifikát musí byť na každom klientskom počítači pripojenom k virtuálnej sieti v „azúrovom“ cloude.

Nástroj MakeCert ( je nainštalovaný v priečinku \ Bin v nástroji Microsoft Windows Software Development Kit) vytvorí 
na lokálnom počítači certifikát X.509, podpísaný ako test root key alebo iný zadaný kľúč, ktorý viaže meno do verejnej 
časti páru kľúčov. Certifikát je uložený do súboru, systémového úložiska certifikátov, alebo do obidvoch spomínaných 
lokalít.

Spúšťa sa cez nástroj Visual Studio Command Prompt, ktorý musíte spustiť ako administrátor s požadovanými 
parametrami. Parametre pre MakeCert nájdete na http://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/
aa386968(v=vs.85).aspx.

Vo Visual Studio Command Prompt sa prepnite do priečinka v ktorom chcete certifikát vytvoriť a použite príkaz 
v tvare:
makecert -sky exchange -r -n „CN=<RootCertificateName>“ –pe -a sha1 -len 2048 -ss 

My“<RootCertificateName>.cer“

V našom prípade sme vytvorili certifikát:
makecert -sky exchange -r -n „CN=RootCertifLL“ -pe -a sha1 -len 2048 -ss My 

„RootCertifLL.cer“

MakeCert vám oznámi úspešné vytvorenie certifikátu. Súbor pomenujte tak, aby mal príponu verejného certifikátu.cer.
Pre Upload certifikátu vyberte vo Windows Azure Management Portal virtuálnu sieť do ktorej sa chcete pripojiť, 
prepnite sa na stránku Certificates a kliknite na prepojenie Upload a root certificate.
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Po uploade sa vami vytvorený certifikát zobrazí v zozname na stránke Certificates.

Krok 4 – vytvorenie klientskeho certifikátu
V nástroji Visual Studio Command Prompt, ktorý musíte spustiť ako administrátor spustite vo vhodnom priečinku, 
napríklad v tom, kde ste vytvárali root certifikát aplikáciu MakeCert s parametrami:
makecert.exe -n „CN=<CertificateName>“ -pe -sky exchange -m 96 -ss My -in 

„<RootCertificateName>“ -is My -a sha1“<CertificateName>.cer“

V našom prípade sme vytvorili certifikát:
makecert.exe -n „CN=KlientCertifLL“ -pe -sky exchange -m 96 -ss My -in „RootCertifLL“ 

-is my -a sha1“KlientCertifLL.cer“

Spustite na lokálnom počítači aplikáciu certmgr pre správu certifikátov. Aplikáciu spustíte napríklad v okne Run ako 
certmgr.msc. Kliknutím na certifikát v priečinku v ktorom ste ho vytvorili ho nainštalujete na lokálny počítač.
 

Inštalácia certifikátu na lokálny počítač.
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Certifi káty v priečinkoch aplikácie certmgr.

Krok 5 – vytvorenie VPN klientskeho konfiguračného balíčka
Na klientskej strane sú podporované operačné systémy:
• Windows 7 (32-bit a 64-bit),
• Windows Server 2008 R2 (iba 64-bit),
• Windows 8 (32-bit a 64-bit),
• Windows Server 2012 (iba 64-bit).

Vyberte vo Windows Azure Management Portal virtuálnu sieť do ktorej sa chcete pripojiť, prepnite sa na stránku 
Dashboard. Aktivujte v quick glance ponuke vpravo dole načítanie balíčka. Podľa typu operačného systému vyberte 
jednu z volieb:
• pre 32-bitový klientsky OS: Download 32-bit Client VPN Package,
• pre 64-bitový klientsky OS: Download 64-bit Client VPN Package.
 

Net13.png Ponuka na stiahnutie Client VPN Package (vpravo dole).



46   |   Základné princípy IaaS  

Na lokálny počítač sa stiahne súbor s inštalačnou aplikáciou llhybridnet.exe. Po stiahnutí sa môže objaviť oznam, že je 
to potenciálne nebezpečná aplikácia. Keďže pochádza z dôveryhodného zdroja, môžete ju kliknutím na tlačidlo Run 
spustiť.
 

Upozornenie po stiahnutí aplikácie.

Vo Windows 8 musíte aktivovať voľbu More info, aby sa vám zobrazilo tlačidlo Run Anyway, ktoré vám umožní 
aplikáciu napriek upozorneniam spustiť.
 

Upozornenie pri spúšťaní vo Windows 8. 

Po spustení inštalačnej aplikácie sa zobrazí oznam, že sa bude inštalovať VPN klient pre virtuálnu sieť v cloude.
Pripojenie k virtuálnej sieti sa zobrazí v zozname sieťových pripojení pre váš lokálny počítač.
 

Pripojenie k virtuálnej sieti v zozname sieťových pripojení lokálneho počítača. 
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Krok 6 – pripojenie k virtuálnej sieti cez VPN

 

Pripojenie k virtuálnej sieti. 

Windows Azure Active Directory 
Windows Azure Active Directory (Windows Azure AD) je moderná REST služba, ktorá zaisťuje správu identít a riadenia 
prístupu pre cloudové aplikácie. Teraz máte jednu službu pre správu identít pre Windows Azure, Microsoft Office 365, 
Dynamics CRM Online, Windows Intune a ďalších cloudových služieb od iných firiem. Windows Azure Active Directory 
poskytuje službu tzv. cloud-based poskytovateľa identity, ktorá sa ľahko integruje s vašou lokálnou službou Active 
Directory vrátane plnej podpory iných poskytovateľov identity. 

Windows Azure Active Directory je cloudovým ekvivalentom Active Directory na platforme Windows Server. Windows 
Server AD bol navrhnutý pre fungovanie v podnikových sieťach, kde je úplná kontrola nad topológiou. Cloudový 
variant rieši len správu identít. Hlavným komponentom je preto Windows Azure Acess Control Services, ktorý má na 
starosti správu identít od externých providerov (Facebook, Google, Yahoo). V určitom zmysle je Windows Azure Active 
Directory nástupníckou technológiou Office 365 Directory.

Praktický návod č. 9 – Inštalácia Active Directory forest
Najskôr je potrebné vykonať niekoľko krokov, aby ste vytvorili potrebnú infraštruktúru. V tomto návode budeme 
predpokladať, že začínate na „zelenej lúke“. Ak ste realizovali predchádzajúce cvičenia, môžete využiť virtuálnu 
infraštruktúru, ktorú ste v nich vytvorili. Budeme potrebovať virtuálny server s externým virtuálnym diskom, 
pripojený do virtuálnej siete. Spočiatku to teda bude akési opakovanie postupov, ktoré boli podrobne vysvetlené 
v predchádzajúcich praktických návodoch.

Krok 1 – vytvorenie virtuálnej siete
Prvým prípravným krokom bude vytvorenie virtuálnej siete podľa Praktického návodu č. 7. Pre účely tohto príkladu 
vystačíte so sieťou bez externej konektivity.

Krok 2 – vytvorenie storage
V tomto prípravnom kroku postupujte podľa Kroku 2 v Praktickom návode č. 7.
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Krok 3 – pridanie virtuálneho serveru do virtuálnej siete
Nasleduje vytvorenie a pridanie virtuálneho serveru do virtuálnej siete. Postupujte podľa Kroku 3 v Praktickom návode 
č. 7. Pri nastavovaní parametrov vyberte v poli Region/Affi nity/Virtual Network vami vytvorenú virtuálnu sieť a v poli 
Storage account storage vytvorený v predchádzajúcom kroku. Ako podsieť vyberte FrontEndSubnet.

Alternatívne môžete použiť na vytvorenie virtuálneho servera skript cez Windows Azure Power Shell v tvare (zmeňte 
parametre označené ‚*parameter*‘):
powershell ise

#*************************************************

#Deploy domenoveho kontrolera do virtualnej siete

#*************************************************

$myDNS = New-AzureDNS -Name ‚myDNS‘ -IPAddress ‚127.0.0.1‘

$vmname = ‚*nazov_virtualneho_servera*‘

# Vyberte zo zaznamu vhodny image. 

# Zoznam zobrazite prikazom Get-AzureVMImage

#-------------------------------------------

$image = ‚MSFT__Win2K8R2SP1-Datacenter-201207.01-en.us-30GB.vhd‘

$service = ‚*nazov_sluzby*‘

$AG = ‚*vasa_Affi  nityGroup*‘

$vnet = ‚*nazov_virtualnej_siete*‘

#Konfi guracia virtualneho servera

#--------------------------------

$MyDC = New-AzureVMConfi g -name $vmname -InstanceSize ‚Small‘ -ImageName $image |

 Add-AzureProvisioningConfi g -Windows -Password ‚*vase_heslo*‘ |

 Set-AzureSubnet -SubnetNames ‚*nazov_podsiete*‘

New-AzureVM -ServiceName $service -Affi  nityGroup $AG -VMs $MyDC -DnsSettings $myDNS 

-VNetName $vnet

Krok 4 – pripojenie prázdneho disku k virtuálnemu stroju
Postup vytvorenia a pripojenia prázdneho virtuálneho disku (Attach – Attach Empty Disk) popisuje podrobne Praktický 
návod č. 5. Pre tento príklad vytvoríme dva disky. Pre každý z nich vystačíte s kapacitou 30 GB. Na jednom disku bude 
doménový kontrolér a na druhom jeho záloha.
 

Pripojenie prázdneho disku k virtuálnemu stroju.
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Krok 5 – pripojenie sa k virtuálnemu serveru cez RDP
Pre pripojenie sa k virtuálnemu stroju je potrebné aktivovať funkciu CONNECT na aplikačnej lište. Týmto krokom sa na 
lokálny počítač stiahne súbor s príponou RDP pre pripojenie sa cez Remote Desktop Protocol. Po kliknutí na RDP súbor 
vo vašom lokálnom počítači a zadaní prístupových privilégií sa pripojíte k vami vytvorenému virtuálnemu stroju v cloude.

Ako sme avizovali, prvých päť krokov by sme mohli nazvať prípravnými a pre čitateľov, ktorí si vyskúšali predchádzajúce 
praktické návody poslúžili na zopakovanie ako sa vytvárajú a konfi gurujú jednotlivé komponenty virtuálnej 
infraštruktúry. Po ich úspešnom ukončení máte k dispozícii virtuálny server s dvoma prázdnymi pripojenými diskami. 
Server je pripojený do virtuálnej siete.

Krok 6 – Inštalovanie Active Directory Domain Services
Cez obrazovku RDP pripojenia aktivujte Start menu vášho virtuálneho servera a v kontextovom menu Computer 
aktivujte položku Manage.
 

Aktivovanie aplikácie Manage v serveri Windows Server 2008 R2.

V serveri Windows Server 2012 najskôr kliknite na dynamickú dlaždicu Computer a aktivujte kontextové menu 
položky Computer (viď obrázok). Spustí sa aplikácia Server Manager. Po prvom spustení virtuálneho stroja je táto 
aplikácia už spustená.

 

Ad2.png Aktivovanie aplikácie Manage v serveri Windows Server 2012.
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V aplikácii Computer Management (Server Manager) aktivujte Storage – Disk Management. Inicializujte obidva 
disky (kontextové menu, položka New Volume).
 

Obrazovka na správu diskov.

Na disku F vytvorte priečinok NTDS na uloženie Active Directory databázy a logovacích súborov.

Nasleduje inštalácia Active Directory Domain Services. V serveri Windows Server 2008 spustite dcpromo (kliknite 
na Start a napíšte dcpromo). V novej verzii Windows Server 2012 sa vám vypíše oznam, že Active Directory Domain 
Services Wizard bol presunutý do aplikácie Server Manager. Použite sprievodcu Add Roles, alebo cez PowerShell 
cmdlet New-ADDSForest.

V aplikácii Server Manager vytvorte rolu Active Directory Domain Services. 
 

Sprievodca pre vytvorenie role Active Directory Domain Services.
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Informácia o roliach a funkciách, ktoré je potrebné vytvoriť, aby mohla byť vytvorená rola Active Directory Domain 
Services.

Po vytvorení AD DS sa v serveri Windows Server 2012 vypíše oznam o nutnosti konfi gurácie. V okne oznamu je 
prepojenie More... ktorým za zobrazí dialóg All Servers Task Details. V ňom je ďalšie prepojenie Promote this server 
to a domain controller. Toto prepojenie aktivuje sprievodcu pre konfi guráciu AD DS.

V prvom kroku sprievodcu označte voľbu Add a new Forest. Zadajte do poľa Root domain name názov domény ako 
fully qualifi ed domain name (FQDN).
 

Ad9.png Výber operácie Add a new Forest.

Nasleduje konfi guračný dialóg v ktorom nastavujete úroveň funkcionality (a kompatibility) Forest Functional level. Ak 
máte aj staršie verzie serverov musíte nastaviť zodpovedajúcu úroveň, v našom prípade Windows Server 2008 R2.
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Konfi gurácia doménového kontroléra.

Zobrazí sa varovanie o delegovaní DNS. Toto varovné hlásenie sa zobrazí v prípade, ak proces inštalácie AD DS 
nemôže vytvoriť alebo aktualizovať delegovanie DNS v nadradenej zóne DNS pre domény služby Active Directory, 
ktoré vytvárate. V tomto príklade hlásenie ignorujte a pokračujte ďalej v konfi gurácii.
 

Ad11.png Hlásenie o problémoch s delegovaním DNS.

V nasledujúcom dialógu nechajte implicitne zadanú hodnotu Net BIOS domain name.

Pokračujte v konfi guráciami zadaním priečinkov pre databázu a logovacie súbory. Zadajte priečinok NTDS, ktorý ste 
vytvorili na disku F pred začiatkom vytvárania AD DS. Ak ste na tento detail zabudli vytvorte priečinok teraz.
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Priečinky pre databázu a log súbory.

V nasledujúcom dialógu skontrolujte nastavené parametre a overte konfi guráciu. Ak overenie dopadne úspešne, 
tlačidlom Install ju aplikujte. V tejto fáze sa znova zobrazí oznam o problémoch s delegovaním DNS.

O správnosti konfi gurácie AD DS sa môžete presvedčiť ak spustíte Command Promt v administrátorskom móde 
a zadáte príkaz:
Dcdiag /c /v

Testovanie trvá niekoľko minút a potom konzolová aplikácia zobrazí podrobné výsledky testovania.

 
Výsledky testu AD DS. Test sa spúšťa v Command Promt (spustiť ako administrátor) príkazom Dcdiag /c /v.

Krok 7 – Zálohovanie doménového kontroléra
Na druhom z pripojených virtuálnych diskov bude umiestnená záloha doménového kontroléra. V aplikácii Server 
Manager aktivujte Add Roles or Features. V priečinku Features označte voľbu Windows Server Backup. 
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Pridanie Windows Server Backup.

V serveri Windows Server 2008 R2 nastavujete destináciu pre zálohovanie priamo pri vytváraní Windows Server 
Backup. Vo verzii Windows Server 2012 aktivujte sprievodcu Backup Once Wizard (V Administrative Tools spustite 
Windows Server Backup. Prepojenie na Backup Once Wizard nájdete vpravo v stĺpci Options.). 

V prvom kroku označte (alebo ponechajte označenú voľbu) Different options.
 

Backup Once Wizard.

V nasledujúcom kroku ponechajte označenú voľbu Full Server. Ako cieľovú destináciu označte druhý z pripojených 
virtuálnych diskov.
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Destinácia pre Backup.
 

Informácia o priebehu zálohovania doménového kontroléra.

Pomocou skriptov v PowerShell môžete do domény pridať ďalšie servery. Príklad skriptu (parametre v skripte sú pre 
fi ktívnu doménu contoso.com):
#************************************************

# Pridanie dalsieho virtualneho serveru do domeny

#************************************************

#nastavenie DNS IP (10.4.3.1)

$myDNS = New-AzureDNS -Name ‚*ContosoDC13*‘ -IPAddress ‚*10.4.3.1*‘

# OS Image

#---------

$image = ‚MSFT__Sql-Server-11EVAL-11.0.2215.0–08022012-en-us-30GB.vhd‘

$service = ‚*myazuresvcindomainM1*‘

$AG = ‚*YourAffi  nityGroup*‘

$vnet = ‚*YourVirtualNetwork*‘
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$pwd = ‚*p@$$w0rd*‘

$size = ‚Small‘

#VM Confi guration

#----------------

$vmname = ‚MyTestVM1‘

$MyVM1 = New-AzureVMConfi g -name $vmname -InstanceSize $size -ImageName $image |

 Add-AzureProvisioningConfi g -WindowsDomain -Password $pwd -Domain ‚*corp*‘ 

-DomainPassword ‚*p@$$w0rd*‘ -DomainUserName ‚Administrator‘ -JoinDomain ‚*corp.

contoso.com*‘|

 Set-AzureSubnet -SubnetNames ‚*BackEnd*‘

New-AzureVM -ServiceName $service -Affi  nityGroup $AG -VMs $MyVM1 -DnsSettings $myDNS 

-VNetName $vnet

Presun virtuálneho stroja do/z cloudu
Virtuálny stroj vo Windows Azure IaaS beží z virtuálneho disku, ktorého fyzickou reprezentáciou je súbor vo formáte 
(. VHD). VHD súbor z príslušnej konfi gurácie operačného systému, ktorý bol pripravený na replikáciu sa nazýva obraz. 
Presun virtuálneho servera napríklad z lokálneho dátového centra do cloudu sa realizuje presunom VHD súboru 
s operačným systémom.
V dobe písania publikácie bol na platforme Windows Azure podporovaný iba formát VHD. Nový formát VHDX je 
potrebné konvertovať na VHD buď cez Hyper-V Manager alebo cez convert-vhd cmdlet.
V tabuľke sú podporované operačné systémy, ktorých VHD obrazy je možné umiestniť do Windows Azure IaaS:

OS Service Pack Architecture

Windows Server 2012 N/A x64

Windows Server 2008 R2 SP1 x64

Praktický návod č. 10 – Presun VHD súboru do Windows Azure
Tento návod ukazuje, ako umiestniť svoj vlastný obraz VHD súboru s operačným systémom do cloudu.

Krok 1 – Príprava virtuálneho stroja na prenos so cloudu
Predtým, než je možné VHD obraz uložiť do Windows Azure, musí byť upravený pomocou príkazu Sysprep. Príkaz 
musíte spustiť vo virtuálnom stroji, ktorý plánujete premiestniť. Prihláste sa do operačného systému a otvorte okno 
príkazového riadku ako správca. Zmeňte priečinok na %windir%\system32\sysprep, a spustite aplikáciu sysprep.exe. 
Cieľom tohto kroku je upraviť virtuálny server tak, aby bol hardvérovo nezávislý.
 

Spustenie sysprep.exe.
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V poli System Cleanup Action nastavte voľbu Enter System Out-of-Box Experience (OOBE) a skontrolujte, že je 
označené pole Generalize. V poli Shutdown Options môžete nastaviť voľbu Shutdown.
 

Nastavenie parametrov pre sysprep.

Krok 2 – Vytvorenie storage
Pre uloženie VHD obrazu potrebujete storage. Ak ho ešte nemáte vytvorený, alebo ak chcete vytvárať storage v rámci 
príslušnej afi nitnej skupiny, je potrebné ho vytvoriť pomocou Windows Azure portálu. Podrobný postup vytvorenia 
storage je popísaný v Praktickom návod č. 7., Krok 2.

Krok 3 – Presun VHD
Na presun pripraveného (hardvérovo nezávislého) VHD obrazu použijeme Windows Azure PowerShell. Doplňte do 
príkazu so šípových zátvoriek vlastné parametre:
Add-AzureVhd -Destination <BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName> 

-LocalFilePath <PathToVHDFile>

Praktický návod č. 11 – Vytvorenie image VHD 
Tento návod ukazuje ako vytvoriť image VHD obraz virtuálneho servera v cloude. Následne môžete tento obraz 
napríklad premiestniť na lokálny server do vášho dátového centra.

Najskôr sa pripojte k virtuálnemu serveru, ktorého obraz chcete vytvoriť a spustite Sysprep.exe aby sa virtuálny stroj 
upravil na hardvérovo nezávislý.

Vo Windows Azure Management portáli kliknite na položku Virtual Machines, a na obrazovke vpravo následne na 
priečinok Images. Zobrazí sa vám prepojenie Create an Image.

V poli VHD URL vyberte z vášho cloudového storage virtuálny stroj, ktorého obraz chcete vytvoriť. Všimnite si pole 
I have run Sysprep on the virtual machine associated with this VHD. Týmto potvrdzujete, že ste predtým spustili 
na virtuálnom stroji Sysrep, aby bol virtuálny stroj hardvérovo nezávislý.
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Vytvorenie image.

Môžete vytvoriť virtuálny stroj z obrazu, vykonať zmeny v operačnom systéme a inštaláciu aplikácií na virtuálnom 
stroji a potom si môžete zaobstarať novú snímku virtuálneho počítača. Týmto spôsobom môžete ľahko vykonávať 
opakované zmeny snímok, ktoré následne môžete použiť ako šablóny pre nové virtuálne stroje. Ak chcete zachytiť 
snímku z virtuálneho počítača, ktorý je spustený s operačný systémom Windows, musíte najprv spustiť príkaz Sysprep 
a vypnúť virtuálny stroj. Na virtuálnom počítači, na ktorom je spustený operačný systém Linux, môžete použiť 
Windows Azure Linux Agent. 

Pre vytvorenie snímky virtuálneho stroja platí podobný postup. Na virtuálnom serveri musí byť predtým spustená 
aplikácia Sysprep.exe, aby sa virtuálny stroj upravil na hardvérovo nezávislý a následne musí byť virtuálny stroj 
zastavený. Aktivujte vo Windows Azure Management portáli pre príslušný virtuálny server tlačidlo Capture na spodnej 
lište. Po vytvorení snímky bude virtuálny stroj vymazaný.
 

Vytvorenie snímky.
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III. Pokročilé scenáre
Hybridné scenáre
Skôr než sa prenesieme do viac, alebo menej heterogénneho sveta hybridných aplikácií, zopakujeme typické scenáre, 
ktoré sú priam šité na mieru pre Windows Azure Virtual Machines:
• Riešenia s vysokou dostupnosťou, ktoré sa z rôznych príčin nedajú nasadiť do modelu Cloud Services.
• Plný SQL Server v cloude pre scenáre, ktoré využívajú služby, ktoré SQL Azure neposkytuje, napríklad full-textové 

vyhľadávanie a podobne.
• Virtuálny server ako doménový kontrolér.
• Aplikačné scenáre v cloude.

Praktický návod č. 12 – PaaS aplikácia pripojená na SQL server vo virtuálnom stroji
Na úvod príkladu pre porovnanie zhrnieme výhody Windows Azure SQL Database (PaaS) a virtuálny server hosťujúci 
SQL Server a jeho databázy.

Windows Azure SQL Database:
• spoľahlivosť a vysoká dostupnosť,
• jednoduchá správa,
• predikovateľné náklady.

Nevýhodou je absencia niektorých funkcií klasického servera SQL Server.

SQL Server na virtuálnom stroji v cloude:
• plná funkcionalita servera SQL Server,
• stopercentná kompatibilita s on premises aplikáciami,
• predikovateľný výkon.

Nevýhodou je nutnosť správy servera SQL Server.

Námetom príkladu je pripojenie jednoduchej MVC4 aplikácie na databázu servera SQL Server, ktorý je hosťovaný 
na virtuálnom stroji. Najskôr pripravíme infraštruktúru, to znamená virtuálny server alebo serverovú farmu, 
prípadne dvojicu serverov pre dosiahnutie vysokej dostupnosti v službe Windows Azure Virtual Machines (IaaS) 
s nainštalovaným serverom SQL Server a aplikačnou databázou. V príklade vystačíme s cvičnou databázou 
AdventureWorks2012 (Po cvičnom príklade s databázou AdventureWorks si možno skúsite scenár s vlastnou 
databázou). 

Na takto vytvorenú infraštruktúru sa bude pripájať MVC4 Aplikácia, ktorá bude pracovať s údajmi. Dôvodom pre 
umiestnenie databázy na virtuálny server namiesto Azure SQL Database v tomto prípade bude nutnosť podpory 
fulltextového vyhľadávania.
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Hybridný scenár využívajúci SQL Server na virtuálnom stroji v cloude.

Krok 1 – Vytvorenie virtuálneho stroja so serverom SQL Server
Cez Windows Azure Management Portal https://manage.windowsazure.com/ vytvorte nový virtuálny server z galérie. 
Môžete využiť napríklad obraz SQL Server 2012 SP1 Standard on Windows Server 2012. Pre tento príklad vystačíte 
s konfi guráciou Small bez pripojenia do virtuálnej siete. Pre Storage vyberte voľbu Use Automatically Generated 
Storage Account.
 

Vytvorenie virtuálneho servera.

Po vytvorení virtuálneho servera je potrebné pridať Endpoint na pripojenie k serveru SQL Server. Vyberte virtuálny 
stroj, prepnite sa na záložku Endpoints. V ďalšom dialógu nastavte parametre pre Standalone endpoint. Endpoint 
pomenujte napríklad sqlserver, protokol nastavte TCP a porty nakonfi gurujte nasledovne:
• Public Port – 57500,
• Private Port – 1433.
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Pridanie Endpointu.

Posledným krokom pri vytváraní a prvotnej konfigurácii virtuálneho servera bude pripojenie dvoch diskov. Kapacitu 
každého zadajte 50 GB. To v prípade ak chcete vyskúšať reálny scenár, kedy databáza a redo log súbory budú 
umiestnené na rôznych samostatných diskoch. Pokiaľ chcete v príklade realizovať minimalistický funkčný scenár, 
môžete pokojne umiestniť cvičnú databázu na disk C.

Krok 2 – Konfigurácia servera SQL Server a inštalácia cvičnej databázy
Pripojte sa k virtuálnemu serveru cez RDP. Najskôr inicializujte pripojené disky v nástroji Disk Management. V aplikácii 
Server Manager rozbaľte uzol Storage a kliknite na Disk Management. Zobrazí sa dialóg Initialize Disk. Potvrďte 
inicializáciu obidvoch pripojených diskov. V kontextovom menu každého z pripojených diskov aktivujte položku New 
Simple Volume. Obidva disky môžete vhodne pomenovať napríklad SQLData a SQLLogs.
 

Inicializácia pripojených diskov.

Na virtuálnom stroji cez RDP spustite aplikáciu SQL Server Configuration Manager. V priečinku SQL Server 
Network Configuration vyberte položku Protocols for MSSQLSERVER. Skontrolujte, či sú povolené voľby Shared 
Memory, Named Pipes a TCP/IP. Ak niektorá z položiek nie je povolená, povoľte ju a reštartujte SQL Server (Priečinok 
SQL Server Services, kontextové menu položky SQL Server).
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Konfigurácia protokolov.

Nezabudnite definovať, kam sa budú ukladať údaje a redo log súbory. V našom príklade sme pre tento účel vytvorili 
samostatné virtuálne disky. Spustite aplikáciu pre správu SQL Server Management Studio, prihláste sa k lokálnemu 
databázovému serveru. V kontextovom menu priečinka servera SQL Server aktivujte Properties, a v priečinku Database 
Settings nastavte disky a priečinky pre Data RedoLog súbory a zálohovanie.
 

Nastavenie diskov a priečinkov.

Následne v aplikácii Explorer príslušné priečinky vytvorte. V našom prípade ide o priečinky F:\DATA, G:\LOGSs a G:\
BACKUP. Aby sa zmeny akceptovali, v aplikácii SQL Server Configuration Manager reštartujte databázový server.

Príklad bude využívať údaje z cvičnej databázy AdventureWorks2012. Aby ste ju mohli stiahnuť a nainštalovať na 
virtuálny server v aplikácii Server Explorer aktivujte prepojenie IE Enhanced Security Configuration a vypnite voľbu 
Internet explorer Enhanced Security pre administrátora. §§Cvičnú databázu AdventureWorks2012 stiahnite z adresy 
http://msftdbprodsamples.codeplex.com/. Rozbaľte do vytvoreného priečinka dátový súbor. Vo vlastnostiach súboru 
stlačte tlačidlo Unblock, čím ho sprístupníte pre použitie na vašom serveri.

V aplikácii SQL Server Management Studio v priečinku Databases aktivujte položku kontextového menu Attach. 
Pridajte databázu zo súboru v priečinku F:\DATA. Implicitne zadaný redo log súbor v konfiguračnom dialógu vymažte. 
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Aby sme demonštrovali črtu servera SQL Server, ktorá v službe SQL Databases nie je k dispozícii, budeme využívať 
fulltextové vyhľadávanie. V priečinku Databases\AdventureWorks2012\Storage kliknite na Full Text Catalogs 
a aktivujte funkciu New Full-Text Catalog. Ako názov katalógu zadajte napríklad AdventureWorksCatalog.
 

Vytvorenie katalógu pre fulltextové vyhľadávanie.

Vo vlastnostiach fulltextového katalógu v priečinku Tables/Views vyberte tabuľku Production.Product a v nej atribút 
Name.
 

Výber tabuľky pre fulltextové vyhľadávanie.

Krok 3 – Nastavenie pripojenia aplikácie k serveru SQL Server
Databázu pre aplikáciu máme vytvorenú, potrebujeme ešte povoliť autentifikačný mód Mixed Mode Authentication, 
aby mohla aplikácia pristupovať k databázovému serveru. V kontextovom menu servera, položka Properties, 
priečinok Security, označte voľbu SQL Server and Windows Authentication mode. Aj po tomto kroku je nutné 
reštartovať SQL Server.

Nastavenie pripojenia aplikácie k serveru SQL Server zavŕšime vytvorením používateľského konta prostredníctvom 
ktorého bude aplikácia k databáze pristupovať. V priečinku Security vytvorte nového používateľa napríklad 
s parametrami: Login CloudShop, heslo Azure$123 Vyberte voľbu SQL Server authentication. Ako default databázu 
nastavte AdventureWorks2012. Pre voľbu Enforce password policy odporúčame zrušiť označenie, nakoľko je to 
cvičný príklad. V opačnom prípade by ste museli po vytvorení meniť heslo. 
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V reálnej aplikácii je však takéto zjednodušenie neprípustné.

V sekcii User Mapping namapujte používateľa na databázu AdventureWorks201 a nastavte ho ako vlastníka tejto 
databázy.

 

Vytvorenie používateľského konta pre aplikáciu.

Pre prístup MVC4 aplikácie k SQL Serveru je potrebné do firewallu pridať Inbound Rule pre SQL Server. V Start | All 
Programs | Administrative Tools otvorte priečinok Windows Firewall with Advance Security. V kontextovom 
menu pre Inbound Rules aktivujte položku New Rule. V sprievodcovi New Inbound Rule Wizard označte položku Port.
 

Mvc9png Vytvorenie Inbound Rule.

V nasledujúcich krokoch zadajte do poľa hodnotu 1433 a ponechajte označenú voľbu Allow the connection. Pravidlo 
pomenujte napríklad SQLServerRule. Týmto krokom je konfigurácia virtuálneho servera ukončená, takže môžete 
ukončiť RDP pripojenie.

Krok 4 – Pripojenie PaaS aplikácie k serveru SQL Server na virtuálnom stroji
Vytvorenie PaaS MVC4 aplikácie nie je námetom tohto zborníka. Vďaka sprievodcovi vytvorením aplikácie je postup 
vytvorenia jednoduchý, no musíte navrhnúť formuláre pre zobrazovanie a editovanie údajov. Môžete si vytvoriť 
jednoduchú vlastnú aplikáciu, prípadne využiť aplikáciu Ex02-DeploySampleApp z WATK (Windows Azure Training Kit). 
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Po vytvorení, alebo otvorení aplikácie zadajte parametre pripojenia do súboru Web.config do sekcie 
<connectionStrings. Uvádzame príklad konfiguračného reťazca, v ktorom stačí prepísať parametre označené 
=[*parameter*] reálnymi hodnotami.

<connectionStrings>

<add name=“DefaultConnection“ connectionString=“Data Source=[*VASE-VM-

 DNS*].cloudapp.net, 57500;

initial catalog=AdventureWorks2012;

Uid=CloudShop;Password=Azure$123;MultipleActiveResultSets=True“ 

providerName=“System.Data.SqlClient“ />

<add name=“AdventureWorksEntities“ 

connectionString=“metadata=res://*/Models.AdventureWorks.csdl|res://*/Models.

AdventureWorks.ssdl|res://*/Models.AdventureWorks.msl;provider=System.Data.

SqlClient;provider connection string=&quot;data source= [*VASE-VM-DNS*].cloudapp.net, 

57500;

initial

catalog=AdventureWorks2012;Uid=CloudShop;Password=Azure$123;multipleactiveresultsets

=True;App=EntityFramework&quot;“ providerName=“System.Data.EntityClient“ />

</connectionStrings>

Následne môžete aplikáciu publikovať do služby Windows Azure.

SharePoint serverová farma
Bezkonkurenčná flexibilita IaaS umožňuje vytvoriť, nasadiť a prevádzkovať SharePoint serverové farmy jednoducho 
(ak použijete odladené skripty tak doslova na niekoľko kliknutí) a bez počiatočných investícií. Farmu môžete podľa 
svojich potrieb ľubovoľne škálovať a platiť len za to, čo používate.

Licencovanie
Spoločnosť Microsoft ponúka pre SharePoint dva modely licencovania pre riešenia typu SharePoint farma: v cloude 
(SharePoint Online) a on premises (SharePoint 2013). On premises licencia umožňuje nainštalovať a nakonfigurovať 
SharePoint, nasadiť farmu na fyzických počítačoch alebo vo virtuálnom prostredí, či už vo vlastnom dátovom centre, 
alebo na infraštruktúre, ktorá poskytuje hostingové služby.

Prípravné fázy – plánovanie
Skôr než si vyskúšate vytvorenie virtuálnej SharePoint farmy v službe Azure IaaS uvedieme základné princípy ohľadne 
prípravných fáz, počnúc plánovaním. Treba premyslieť nasledujúce aspekty:
• Funkcie a vlastnosti – definovanie funkcií, ktoré má farma poskytovať. V tejto fáze je dôležité identifikovať prvky 

potrebné na poskytovanie požadovaných funkcií.
• Služby a aplikácie – definujte, ktoré služby a aplikácie sú potrebné pre zabezpečenie požadovaných funkcií.
• Používatelia – vytvoriť používateľské profily a analyzovať ako často, a kedy budú používať ktoré funkcie.
• Obsah – typy obsahu (napríklad dokumenty, obrázky a videá) a objem (počet dokumentov, či súborov a ich 

veľkosť). Podľa toho je potrebné stanoviť požiadavky na kapacitu databázy.
• Účel – cieľ pre nasadenie farmy (produkcia, vývoj, testovanie). Pre rôzne scenáre použitia sú rôzne funkčné 

požiadavky a iné požiadavky na dimenzovanie.

Návrh architektúry
Ďalším krokom je návrh architektúry farmy, ktorá popisuje logické usporiadanie všetkých objektov, ktoré poskytujú 
funkcie a služby pre farmu. Táto logická architektúra umožní následne vytvoriť návrh fyzickej architektúry a topológie 
farmy, ktorá identifikuje prvky potrebné na vykonanie logickej architektúry SharePoint farmy. Topológia určuje počet 
a rozmiestnenie serverov, ktoré sú potrebné a zvyčajne obsahuje informácie pre dimenzovanie každého zo serverov. 
Podľa predpokladaného scenára použitia a predpokladaného zaťaženia môžete nainštalovať a nakonfigurovať 
SharePoint na jednom alebo viacerých serveroch. 
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Trojvrstvová architektúra farmy – Trojvrstvová topológia (znázornená na nasledujúcom obrázku) sa skladá z dvoch 
front-end webových serverov, aplikačných serverov a databázových serverov. Tento model poskytuje základ pre 
nasadenie farmy, ktorú je možné škálovať v reakcii na zvýšené záťaže, či rastúceho počtu používateľov. V záujme 
zabezpečenia vysoko dostupných služieb budete pre reálne nasadenie potrebovať aspoň 2 servery v každej úlohe.

• Webová (alebo obsahová) vrstva – úlohou tejto front-end vrstvy webových serverov je reagovať na 
prichádzajúce požiadavky užívateľov na sprostredkovanie obsahu. Tieto servery budú buď smerovať požiadavku 
na iný server, alebo priamo poskytnú obsah. Vo väčšine prípadov servery majú rovnaké alebo veľmi podobné 
konfigurácie, takže sú vzájomne zameniteľné a umožňujú vyrovnávanie záťaže. Servery vo webovej vrstve zvyčajne 
len sprostredkovávajú požiadavky, takže nevyžadujú veľké množstvo pamäte alebo miestneho úložiska.

• Aplikačná vrstva – servery v tejto vrstve zabezpečujú beh služieb SharePoint. Aplikačný server môže byť určený na 
hosťovanie jedinej, alebo viacerých služieb. Aj na tejto úrovni je možné konfigurovať vyrovnávanie záťaže, alebo/a 
zabezpečiť vysokú dostupnosť.

• Databázová vrstva – hosting inštancií databázového servera, ktoré ukladajú a spracovávajú obsah služby 
SharePoint farmy, vrátane konfiguračných dát a databáz pre beh aplikácií a služieb.

 

Trojvrstvová architektúra SharePoint farmy. Na obrázku sú na každej vrstve dva virtuálne servery.

Jednovrstvová farma – existujú scenáre, má zmysel inštalovať kompletný SharePoint na jednom serveri. Napríklad 
pre posudzovanie funkcií nových verzií SharePoint, testovanie izolovaných funkcií a podobne. 

Dvojvrstvová architektúra farmy – databázový server je inštalovaný na jednom virtuálnom (alebo fyzickom) serveri 
a všetky ostatné role sú nainštalované na druhý server. Táto úroveň oddelenia vrstiev je minimálna odporúčaná pre 
nasadenie služby SharePoint na Windows Azure. Takáto konfigurácia sa hodí na vývoj a testovanie alebo aj ostrú 
prevádzku pre malý počet užívateľov (napríklad pilotný SharePoint projekt), kde sa nepožaduje vysoká dostupnosť.
 

Dvojvrstvová architektúra SharePoint farmy.
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Praktický návod č. 13 – Vytvorenie SharePoint 2013 farmy
Tento návod ukazuje, ako nasadiť SharePoint 2013 farmu na viacerých virtuálnych počítačoch vo Windows Azure. Kto 
má na to podmienky, môže vytvoriť reálnu konfiguráciu, ktorá sa v tomto prípade skladá z ôsmich virtuálnych strojov. 
Mohla by to byť napríklad konfigurácia pre komerčný e-shop. Každý stroj vykonáva jednu zo štyroch rolí, s duplikáciou 
pre zaistenie vysokej dostupnosti. V tomto komplexnom príklade budete vytvárať virtuálnu sieť so štyrmi podsieťami, 
dva DNS servery a osem virtuálnych strojov z galérie:
• 2× doménový kontrolér (primárny a záložný),
• 2× databázový server,
• 2× SharePoint aplikačný server,
• 2× SharePoint web server.

V stati o vytvorení virtuálnych serverov bude popísaná minimalistická konfigurácia, ktorú môžete vytvoriť aj na trial 
účte, ktorý je obmedzený na 20 procesorových jadier.
Postup sme rozdelili do niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov. Niektoré kroky sú identické s predchádzajúcimi 
príkladmi, napriek tomu uvádzame síce stručný, ale kompletný návod. Podrobnosti väčšiny postupov sú vysvetlené 
v predchádzajúcich statiach a príkladoch.

Pre názornosť uvedieme skripty ako alternatívnu možnosť. Primárne budeme infraštruktúru vytvárať cez Windows 
Azure Management Portal. Má to aj iný účel, po viacnásobnom vytváraní a konfigurovaní si najlepšie uvedomíte silu 
skriptov pre automatizáciu opakujúcich sa úkonov.

Postup vytvorenia a konfigurácie SharePoint farmy bude rozdelený na niekoľko na seba nadväzujúcich krokov. Najskôr 
vytvoríte virtuálnu sieť, ktorá bude integračným prvkom prepájajúcim virtuálne servery tvoriace infraštruktúru farmy. 
V praxi by táto sieť mohla byť prepojená cez site-to-site s on premises sieťou.

Krok 1 – vytvorenie virtuálnej infraštruktúry

Vytvorenie virtuálnej siete
Vytvorte novú virtuálnu sieť a vhodne ju pomenujte. Vytvorte pre ňu afinitnú skupinu, ktorá umožňuje zoskupovanie 
Windows Azure služieb v rovnakom dátovom centre pre zvýšenie výkonu. Nakoľko do afinitnej skupiny môžete 
priradiť iba jednu virtuálnu sieť, budete pre novú sieť musieť vytvoriť novú afinitnú skupinu. V našom príklade sme sieť 
pomenovali SietLLfarmy3 a afinitnú skupinu FarmaLLAG.

V dialógu DNS servers and VPN Connectivity definujte DNS dva servery:
• DNS1 – IP adresa 10.0.0.4,
• DNS2 – IP adresa 10.0.0.5.
 

Definovanie DNS pre virtuálnu sieť.
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V dialógu Virtual Network Address Spaces vytvorte podsiete (DCSubnet vznikne premenovaním implicitne vloženej 
podsiete Subnet-1):
DCSubnet 10.0.0.0  /11
DataSubnet  10.32.0.0 /11
AppSubnet 10.64.0.0 /11
WebSubnet 10.96.0.0 /11
 

Definovanie podsietí.

Vytvorenie storage
Pomocou voľby Quick Create vytvorte nové úložisko. Priraďte ho do afinitnej skupiny vytvorenej pri vytváraní 
virtuálnej siete. Ako URL sme zadali farmall. Pole Enable Geo-Replication ponechajte označené, geo redundancia 
v dnešnom katastrofami sužovanom svete nikdy nie je na škodu.
 

Vytvorenie storage.

Vytvorenie virtuálnych serverov
V tomto čiastkovom kroku budeme vytvárať osem virtuálnych serverov. Skúste si predstaviť tento úkon v klasickom 
prostredí, kedy potrebujete kúpiť, vybaliť, pripojiť a nakonfigurovať niekoľko serverov. Vo virtualizovanom svete 
cloudovej platformy Windows Azure je to otázka niekoľkých minút, teda samotný proces definovania virtuálnych 
strojov. Musíte počítať s tým, že vytvorenie virtuálneho stroja po potvrdení parametrov bude trvať niekoľko minút. 
Ak chcete ušetriť čas, môžete vytvoriť niekoľko strojov súčasne. 
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Vytvorenie virtuálneho stroja z galérie.

Alternatívne môžete virtuálne servery vytvárať pomocou skriptov spúšťaných cez Windows Azure Power Shell. 
Najskôr si zistite názov hodného image:

Get-AzureVMImage | Select ImageName

Zistený názov skopírujte do premennej (príklad je pre SherePoint 2013 Trial image):

$imgName = ‚c6e0f177abd8496e934234bd27f46c5d__SharePoint-2013-Trial-4–13–2013‘

Nastavte parametre:

$advmIP = ‚[AD-IP-ADDRESS]‘

$advmName = ‚[AD-VM-NAME]‘

# Point to IP Address of Domain Controller Created Earlier

$dns1 = New-AzureDns -Name $advmName -IPAddress $advmIP

Skript pre vytvorenie virtuálnych serverov (Uvádzame príklad pre vytvorenie dvojice doménových kontrolérov.):

$vmName1 = ‚spvm1‘

$vmName2 = ‚spvm2‘

$adminUserName = ‚[*ADMIN-USER-NAME*]‘

$adminPassword = ‚[*YOUR-PASSWORD*]‘

$domainPassword = ‚[*YOUR-PASSWORD*]‘

$domainUser = ‚administrator‘

$FQDomainName = ‚[*DOMAIN-NAME*]‘

$subNet = ‚Subnet-1‘

# Configuring VM to Automatically Join Domain

$spvm1 = New-AzureVMConfig -Name $vmName1 -InstanceSize Small -ImageName $imgName | 

 Add-AzureProvisioningConfig -WindowsDomain -AdminUserName $adminUserName -Password 

$adminPassword `

 -Domain ‚contoso‘ -DomainPassword $domainPassword `

 -DomainUserName $domainUser -JoinDomain $FQDomainName |

 Set-AzureSubnet -SubnetNames $subNet

$spvm2 = New-AzureVMConfig -Name $vmName2 -InstanceSize Small -ImageName $imgName | 
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Žltá vlajočka na paneli nástrojov pre post-deployment konfi guráciu.

Označte voľbu Add a new forest. Zadajte názov domény s príponou.com. Napríklad lackofarma.com.

 
Post-deployment konfi gurácia.

Zadajte a potvrďte heslo. Ignorujte varovné hlásenie „a delegation for the DNS cannot be found“. V prípade ak 
používate pripojené disky nasmerujte priečinky Database folder, Log Files folder a SYSVOL na príslušné disky. 
Implicitne sa tieto priečinky vytvoria na disku C. V priebehu vytvárania doménového kontroléra sa virtuálny server 
automaticky reštartuje.

Po úspešnom vytvorení doménového kontroléra pridajte do domény nových používateľov. V aplikácii Server Manager 
kliknite na tlačidlo Tools na paneli nástrojov. Je umiestnené vpravo hore. Zo zobrazeného menu vyberte Active 
Directory Users and Computers.
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Active Directory Users and Computers.

V menu Action/New/User vytvorte nového používateľa.

 
AFarma14.png Vytvorenie nového používateľa.

Postupne vytvorte používateľov:
• sp_farm: správca SharePoint farmy,
• sp_farm_db: admin pre servery SQL Server,
• sp_install: používateľ s právami doménového administrátora,
• sqlservice: pre beh servera SQL Server.

V cvičnej konfi gurácii môžete pre zjednodušenie zrušiť označenie User must change password at next logon 
box a označiť voľbu Password never expires. Znovu upozorňujeme, že len v cvičnom príklade, nikdy nie v reálnej 
konfi gurácii.

Používateľa sp_install pomocou voľby Add to a group pridajte do novovytvorenej skupiny domain admins.

Posledným krokom je deklarovanie privilégií. V menu View kliknite na položku Advanced Features. Kliknutím pravým 
tlačidlom zobrazte Properties. Vyberte záložku Security a kliknite na tlačidlo Advanced.
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AFarma15.png Advanced features.

V dialógu Advanced Security kliknite na tlačidlo Add. Zadajte <yourDomain>\sp_install a povoľte privilégiá Allow for 
Read all properties aCreate computer objects.

Všetky virtuálne servery tvoriace SharePoint farmu musíte pridať do domény.

Krok 3 – konfigurácia serverov SQL Server
Pripojte virtuálne servery na ktorých je nainštalovaný SQL Server do domény. Pripojte sa k virtuálnemu serveru 
cez RDP. Spustite aplikáciu Start / Control Panel. Vyberte prepojenie System and Security. V dialógu kliknite na 
prepojenie System / Advanced system Settings. V dialógovom okne zvoľte záložku Computer name a kliknite na 
tlačidlo Change. Zadajte názov domény. 

 

Pripojenie servera do domény.

Vo Windows Security dialógu sa prihláste doménovým účtom vytvoreným pri konfi gurácii doménového kontroléra 
pre daný server v tvare: username@domain.com, napríklad sp_farm_db@lackofarma.com. Virtuálny server bude 
pripojený do domény až po reštarte, preto reštartujte virtuálny server.
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V reálnej konfigurácii je potrebné na obidvoch (alebo viacerých) virtuálnych serveroch tvoriacich databázovú vrstvu 
SharePoint farmy inicializovať pripojené disky a nakonfigurovať SQL Server cez administrátorský nástroj SQL Server 
Management Studio, aby ukladal databázové a redo log súbory na tieto disky. 

V nástroji SQL Server Management Studio, priečinok Security, vytvorte používateľský účet v tvare sp_farm_
db@<domainName>.com. V našom prípade konkrétne sp_farm_db@lackofarma.com. Používateľovi v priečinku 
Server Roles priraďte rolu Sysadmin.
 

Pridanie používateľa sp_farm_db v nástroji SQL Server Management Studio.

Rovnakým postupom pridajte používateľa NT Authority\System a pridajte mu privilégiá:
• Alter any availability group,
• Connect SQL,
• View server state.

Pre obidva SQL Servery je potrebné do firewallu pridať Inbound Rule pre klientsky prístup k serveru SQL Server 
(port 1433) a high-availability (port 5022). Postup je podrobne popísaný v kroku 2 predchádzajúceho návodu, takže 
len heslovito. V Start | All Programs | Administrative Tools otvorte priečinok Windows Firewall with Advance 
Security. V kontextovom menu pre Inbound Rules aktivujte položku New Rule. V sprievodcovi New Inbound Rule 
Wizard označte položku Port a nastavte port. Parameter program path zadajte v tvare:

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe. 

Nechajte označenú položku Allow the connection.

Krok 4 – konfigurácia servera SharePoint Server
Pripojte sa cez RDP k virtuálnemu stroju na ktorom je obraz s SharePoint 2013. Pripojte virtuálny server do domény. 
Postup je vysvetlený v predchádzajúcom kroku.

Spustite aplikáciu Share Point 2013 Central Administration. Pri prvom spustení sa inicializuje sprievodca SharePoint 
2013 Products Configuration Wizard. V prvom kroku sprievodcu vyberte voľbu Create a new server farm.
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Vytvorenie novej serverovej farmy.

Nasleduje konfi gurácia pripojenia na databázu. Zadajte používateľské meno účtu, ktorý ste vytvorili pri konfi gurácii 
servera SQL Server.

 

Konfi gurácia pripojenia na databázu.

Nasleduje zadanie tzv. passphrase, hesla pre zabezpečenie konfi gurácie SharePoint farmy. V dialógu Confi gure 
SharePoint Central Administration Web Application označte v sekcii Authentication provider voľbu NTLM.
 

Dialóg Confi gure SharePoint Central Administration Web Application page.
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Nasleduje sumárny dialóg s výpisom nastavených konfiguračných parametrov. Po potvrdení sprievodca SharePoint 
2013 Products Configuration Wizard vytvorí novú farmu. Konfigurácia novovytvorenej farmy pokračuje v SharePoint 
Central Administration.

IaaS na platforme Windows Azure – porovnanie 
Ako bolo skonštatované v stati venovanej charakteristike trhu, IaaS služby dosiaľ nie sú komoditou (Gartner). Z dôvodu 
nedostatočnej normalizácie, IaaS poskytovatelia používajú vlastné terminológie na označenie služieb. Ako teda 
porovnávať trebárs ECU s HPCC, či s vCPU? 

Aby ste si vedeli zaradiť platformu Windows Azure VM, hlavne z hľadiska pomeru výkon/cena uvádzame súhrn 
výsledkov štúdie Cloud Server Performance: A Comparative Analysis of 5 Large Cloud IaaS Providers
http://www.cloudspectator.com/cloud-server-performance-a-comparative-analysis-of-5-large-cloud-iaas-providers-
3/?loc=zTS2z&prod=zWAz&tech=zCLz&prog=zOTprogz&type=zOTtypez&media=zOTmediaz&country=zUSz.
 

Štúdia skúma výkon a cenu ponúk 5 najväčších svetových poskytovateľov IaaS počas 5-dňového časového intervalu, 
takže je možné prehľadne porovnávať. Konkrétne ide o:
• Amazon EC2, 
• Rackspace OpenStack Cloud, 
• HP Cloud, 
• SoftLayer CloudLayer Compute, 
• Windows Azure.

Metodika testovania
Rovnako nejednoznačná ako ponuka služieb je aj charakteristika procesorového výkonu. V ponukách sú udávané 
počty jadier, no s rôznym výkonom, takže z hľadiska výkonu procesorov nie je jednoduché nájsť styčný bod. Naproti 
tomu úplne jednoznačné kritérium je veľkosť operačnej pamäte. Testovala sa najbežnejšia veľkosť virtuálnych 
cloudových serverov s pamäťou 4 GB, inak povedané od každého poskytovateľa bola vybraná konfigurácia so 4 GB 
operačnej pamäte (alebo najbližšia ponúkaná hodnota).
 

Porovnávané konfigurácie.

Výkon sa testoval na virtuálnych strojoch s operačným systémom Linux pomocou UnixBench 5.1.3, ktorý dokáže 
pracovať s viacjadrovými systémami. UnixBench je podrobne popísaný v https://code.google.com/p/byte-unixbench.
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Skóre testovania sú prehľadne zobrazené v grafe
 

UnixBench Score (os Y) počas piatich dní.

Nakoľko cieľom štúdie bolo porovnať nielen výkon, ale aj cenu na jeho dosiahnutie, ďalší graf obsahuje hodnotu 
UnixBench Score vydelenú jednotkovou cenou.
 

Porovnanie výkon verzus cena.

 

Na osi Y je hodnota UnixBench Score vydelená jednotkovou cenou počas piatich dní.

Z výsledkov štúdie napríklad jednoznačne vyplýva, že virtuálne stroje na platforme Windows Azure majú 3× lepší 
pomer výkon/cena, než Amazon EC2.










