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Novinky vo Windows Azure & Scenáre



Scenáre

 Virtual machines

 BackUp

 Web, Aplikácie

Obsah



Produkčné prostredie

 Robustná infraštruktúra

 Vysoká dostupnosť

 Vysoký štandard bezpečnosti

 Kvalitné internetové pripojenie

Testovanie, skúšanie, dočasné veci

 Neriešim hardware ani licencie

 Platba za hodinu existencie virtuálky

Virtual Machines



Možnosti vytvorenia virtuálneho počítača

Sieťové nastavenie

Práca s diskami

Dôležité informácie

Agenda



1. Vyberte si jednu z predpripravených šablón

 OS Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

 OS s ďalšími produktami (SQL Server, BizTalk)

 Niekoľko variant Linuxu

2. Zadajte základné údaje

 Meno, Heslo, Veľkosť HW, umiestnenie v datovom centre

3. Počkajte cca 10 minut

Vytvorenie virtuálneho stroja – spôsob č. 1



DEMO

Vytvorenie z pripravenej šablóny





























Vytvorenie virtuálneho stroja – spôsob č. 2



Klonovanie v cloud-e



Možnosti vytvorenia virtuálneho počítača

Sieťové nastavenia

Práca s diskami

Dôležité informácie

Agenda



Zvolíte si sami pri vytvorení počítača

Zmena mena nie je odporúčaná

Interné mená počítačov musia byť v rámci jednej virtuálnej 

siete unikátne (podobne ako na lokálnej siete)

Mená počítačov



IP adresy sú pseudostatické:

 Formálne sa VŽDY používá DHCP, ale adresa sa nikdy nezmení

Automatická varianta:

 Náhodne pridelená sieť v rozsahu privátných IP adries

 DNS servery vedia rozlíšiť mená počítačov na rovnakej 
virtuálnej sieti a verejné DNS záznamy v Internete

Kontrolovaná varianta:

 Vytvoríte si vlastný rozsah privátnych adries a definujete 
subnety

 Jednotlivé virtuály môžete umiestniť na konkrétny subnet

 Možnosť nasmerovania na ľubovolný DNS server (on-premise, 
verejný, v cloude apod.)

IP adresy počítačov



Celá služba je schovaná za „NAT zariadením“

Jedno verejné DNS meno a jedna verejná IP adresa

Prichadzajúce spojenia sú pomocou NAT techniky 

presmerované na počítače v privátnej sieti

 ba podľa definovaných endpointov (TCP alebo UDP)

 Štandardne iba RDP (3389) alebo SSH (22)

 Možnosť load balancingu (rozklad záťaže)

Odchádzajúce spojenia nie sú nijako obmdzené

Pripojenie k Internetu



Jednoduché nastavení:
 Lokální veřejná IP adresa

 Vzdálená veřejná IP adresa

 Adresový rozsah lokální privátní sítě

 Adresový rozsah vzdálené privátní sítě

 Klíč pro vzájemnou autentizaci VPN zařízení

Požadavky na lokální VPN zařízení:

 Podpora pro IPSec tunnel mode (IKE v1, AES 128/256, SHA1/2)

 Několik otestovaných zařízení od Cisco a Juniper (včetně 
konfiguračních skriptů)

VPN – technické detaily



Všetky VHD súbory uložené v Azure Storage

 Rychlé perzistentné úložisko

Dva typy ochrany:

 Locally redundant – 3 repliky vo zvolenom datovom centre

 Geo redundant – dtto + záložná replika v párovom centre

Faktory pre voľbu typu ochrany:

 Cena – geo redundant je o 1/3 drahší

 Právne dôvody – pre datové centrum platí legislativa danej 

krajiny

Robustné uloženie VHD diskov



Image

 Počáteční stav OS

 Generalizován – SYSPREP (bez identity), pouze ke čtení

 Předpřipravený Microsoftem/dodavatelem anebo vlastní

Disk

 Disk konkrétní instance (pro OS nebo pro data)

 Pro čtení i pro zápis

 Vytvořen ze šablony anebo uploadován zákazníkem

Image vs. Disk



OS Disk

 Uložený v trvalom úložisku, čítanie aj zápis cachovaný na 
lokálnych diskoch

 Možnosť malej straty dát v prípade havárie

Data Disk

 Uložený v trvalom úložisku, žiadné cachovanie

 Žiadna strata dát v prípade havárie

Temporary Storage:

 Štandardný image ho používaný prr pagefile

 Uložený iba lokálne

3 typy diskov



3 typy diskov - detailne

OS Disk Data Disk Temporary Storage

Výchozí cache režim Čtení+zápis Bez cache Není trvale uložen

Podporované cache režimy Čtení, čtení+zápis Bez cache, čtení, čtení+zápis Není trvale uložen

Max. velikost/GB 127 1024
20 (XS), 70 (S), 140 (M), 
280 (L), 560 (XL)

Max. počet 1 
1 (XS), 2 (S), 4 (M), 8 (L), 
16 (XL)

1

Podpora pro Image Ano Ne Ne

Změny bez restartu Ne Ano Nelze nic měnit

Cena 0.093/0.125 USD/GB/měsíc 0.093/0.125 USD/GB/měsíc Zdarma



DEMO

Připojení a odpojení datového disku




























