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Abstrakt 

Cloud computing s sebou přináší zcela nový způsob, jak ještě lépe využít internet na moderních počí-

tačích. Tato práce má za cíl seznámit vás s teoretickými základy cloud copuntigu a ukázat jedno z 

možných použití v praxi. Nejprve si definujeme teoretické základy pro pochopení této problematiky a 

následný vhled do ní. Uvedeme si také, jaká možná rizika toto řešení obsahuje. Dozvíme se o služ-

bách, které jsou nabízeny největšími a nejznámějšími, s cloud computingem spojenými, společnostmi, 

a popíšeme si je. Na závěr analyzujeme mnou navrženou aplikaci a ukážeme si, jak se nahrává do pro-

středí Windows Azure. 
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Abstract 
Cloud computing brings whole new way of using internet connection on modern computer devices. 

This thesis wants you to meet theoretical basics of term cloud computing. But, first we define what 

cloud computing really is and try to understand it’s meaning. We’ll discuss about problems, that Cloud 

Computing  or users has to deal with.  We’ll know about services offered by the biggest Cloud Com-

puting companies. At the end we analyze application designed by myself.  
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Seznam zkratek a pojmů 
API  Application programming interface 

ASPX  Active Server Pages eXtended  

CC  Cloud Computing 

CP  Cloud provider  

CRM  Customer Relationship Managment 

CSP  Cloud service provider (Poskytovatel cloudových služeb) 

IIS  Internet Information Services 

I/O  Input /Output  

JVM  Java Virtual Machine (Virtuální stroj Javy) 

MVC  Mode View Controller 

NIST  National Institute of Standards and Technology 

OS  Operační systém 

P2P  Peer to Peer 

SOA  Service Oriented Architecture 

RRS  Reduced redundacy storage 

VDI  Virtual desktop infrastructure 

WCF  Windows Communication Foundation 
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2   Úvod 

„Cloud computing“, případně jen „cloud“, získává v poslední době víc a víc na oblibě. Když pominu 

počítačové uživatele „svátečního“ typu, tak tento pojem musel již každý někdy zaslechnout. Jeho 

nadužíváním vznikají v našich myslích různé představy o tom, co by tak mohl znamenat. Jakmile se 

někoho zeptáte, zdali by vám pojem pomohl objasnit, pravděpodobně se nedozvíte žádná nová fakta. 

Tahle informační bariéra je způsobena především tím, že cloud computing je opravdu velice široký 

pojem, který v sobě skrývá mnoho postupů, technologií a využití. Klíčové tedy je začít pojem objas-

ňovat postupně, protože vysvětlení se mohou lišit v závislosti na probírané části.  

Jak už jsme si mohli domyslet, cloud computing (dále jen CC) souvisí především s použitím inter-

netu jako média, či jako prostředku. Bez přístupu k internetu ztrácí CC svůj půvab a stává se prakticky 

nepoužitelným. Ale to bychom předbíhali. Je důležité si uvědomit, že CC a internet jsou dva rozdílné 

pojmy, které nelze samolibě zaměňovat. 

Pro koho je vlastně CC určený? Odpověď je vskutku prostá. Pro všechny. Každý si totiž najde 

způsob, jak CC využívat. Počínaje běžným uživatelem, který si zálohuje své dokumenty tzv. „on-line“ 

až po obrovské korporace, které využívají hardware/software v takových měřítcích, o nichž se nám ani 

nesnilo.  

Někoho může právem mást, že CC je něco nového, co tady dřív nebylo. Situace je ovšem jiná. CC 

se vyvíjel společně s internetem, avšak v posledních několika letech se internet stává dostupnějším, 

rychlejším a spolehlivějším. Proto je zde mírný tlak ze strany firem, které nabízejí cloudové řešení, 

aby se využívalo častěji a stalo se pro uživatele potřebné.  A tak jako každé řešení, tak i to cloudové 

má své výhody a nevýhody. O těch budeme diskutovat později. 

Tento text je rozdělen do 8 kapitol. V následujících dvou kapitolách se budeme věnovat teorii, 

abychom získali představu, co pojem v CC v sobě skrývá. Poté si představíme několik nejznámějších 

poskytovatelů a nakonec se pokusíme navrhnout a nahrát jednu cloudovou aplikaci.
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3   Ujasnění pojmu cloud computing 

Jedním z hlavních cílů CC je odpoutat se od fyzického hardwaru, a pokud možno, stát se na něm ne-

závislý. Nezávislost nám poskytuje volnost v přístupu k souborům a aplikacím. Jistě každý z nás zná 

situaci, kdy zapomněl notebook v práci a doma již nemohl v tvorbě důležitého dokumentu pokračovat. 

Nebylo by tedy jednodušší se k dokumentu připojit „on-line“, než zatěžovat ekosystém jízdou autem 

zpět do práce. Tento příklad je ovšem jen malou ukázkou toho, jaké s sebou CC přináší výhody.  

Data jsou v současné době mnohdy cennější, než samotná zařízení, na kterých se zobrazují. Proto 

je důležité je „neustále“ zálohovat. Ať už se rozhodneme pro jakéhokoli poskytovatele on-line úložné-

ho prostoru, zjistíme, že úložný prostor je neomezený. Samozřejmě po překročení určitých limitů, 

nastane povinnost za úložiště platit. Ceny korelují s aktuálním obsazeným prostorem, což uživateli 

dává pocit, že neplatí nic navíc.  

Cloud neobsahuje pouze data. Své místo zde mají i aplikace, které s daty pracují a pomáhají je 

předávat uživatelům. Aplikace se snaží být všudy přístupné, lehce upravovatelné, aktualizované a kon-

trolovatelné. Mnoho cloudových poskytovatelů nabízí svá rozhraní pro jejich běh. 

Opusťme nyní představu, že jediní, kdo používají CC, jsou pouze koncoví uživatelé. Cloud nabízí 

spoustu možností především pro firmy a podniky. Těm se snaží vyjít vstříc především v ceně a kvalitě 

za poskytované služby. Mezi takové služby patří aplikace, datové úložiště a infrastruktura. Vše si 

podrobněji popíšeme za chvíli. Firmě tedy odpadá starost o aktuálnost a především instalaci SW a 

nákup drahého vybavení.  

Účelem je tedy přenést výkon a úložný prostor datacenter na koncové počítače. Tím se kladou 

menší nároky na výpočetní výkon klientského počítače, který v tomto případě představuje pouze jakési 

rozhraní použitelné jen pro vložení a zobrazení dat. Využít však samozřejmě lze i jakékoli jiné k  in-

ternetu připojené zařízení, které navíc může být fyzicky na odlišném místě, než se nachází data. 

Koncový počítač, a jiné zařízení schopné komunikovat s internetem, se nazývá klientem, který 

komunikuje se serverem.  Je na místě si vysvětlit rozdíl mezi obyčejnou komunikací klient-server a 

komunikací s cloudem, či cloudovou službou. 

Podle (1) se CC snaží opustit systém 1:1, tedy, že se na jeden fyzický server nainstaluje jedna 

služba (např. DNS, či datové úložiště). Problém poté nastává v případě, kdy server přestane fungovat a 

služba bude nedostupná. V cloudu se ovšem všechny servery spojují do jednoho celku, nad kterým 

běží speciální platformní operační systém, ve kterém jsou dané služby nainstalovány. Službám se 

podle zátěže přidělují systémové prostředky. Při výpadku jednoho ze serverů převezme jeho dílčí úkol 

jiný a celková stabilita systému se neohrozí. 
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4   Typy cloudů 

Existuje několik základních typů cloudů. Rozdělení spočívá především ve způsobu jejich využití a 

určení specifickým uživatelům. O toto členění se výrazně zasloužila americká instituce NIST, která 

dělí cloud do dvou modelů: (2) 

 Service model (model služeb) 

Tento model nám říká, jakým způsobem bude patřičná služba využívána. Existují 3 hlavní 

druhy služeb. Pod zkratkou SaaS se skrývá Software jako služba, dále zde máme PaaS, tedy 

platformu, jako službu a konečně IaaS, která v sobě nese infrastrukturu jako službu. 

 Deployment model (model nasazení)  

Tento model popisuje, kde je cloud umístěn a pro jaký účel a to soukromý, veřejný, hybridní 

nebo komunitní. 

4.1.1  Service model (model služeb) 

Grafickou ukázku různých možností využití položek servisního modelu zobrazuje Obrázek 1. Ten nám 

vysvětluje, jak v rámci jednotlivých druhů dochází k rozdělování správy ve srovnání s privátním fi-

remním cloudem. 

 

Obrázek 1 Znázornění servisních vrstev 

Software as a Service (SaaS)  

Určitě se již každý z nás setkal s nějakou podobou online softwaru. Stačí jen vzpomenout na dobře 

známé Google Docs, na kterých bychom si mohli vysvětlit co vlastně SaaS znamená.  
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Jedná se tedy o software, jež je dostupný odkudkoli online a dovoluje mnoho uživatelům relativně 

pohodlnou práci. Takových SW je ovšem daleko více. Mnoho z nich si za své využívání účtuje, často 

měsíční, poplatky. Všechny mají několik základních věcí společných.  

Především, že je zcela v režii poskytovatele, který jej poskytuje jako celistvou službu svým zákaz-

níkům. (3) Ti tedy nemají příliš mnoho možností, jak si SW přizpůsobit. Naštěstí k řadě z nich je po-

skytováno tzv. API, s kterým si už po několika programátorských zásazích můžou SW přiblížit svým 

představám. (4) 

Uživatelé využívající tento online software mají k dispozici vždy aktuální verzi program  

a jsou zproštění od starostí s instalací na klientských počítačích. (1) S webovou programu verzí ovšem 

přichází jistá omezení. Online programy většinou nenabízí shodnou funkcionalitu, jako jejich ekviva-

lenty instalovány lokálně. Proto stojí za zvážení, jaká verze se nám více vyplatí. (4)  

Tím, že program běží online, se odpoutává od klientského operačního systému. Vývojářům tento 

fakt může usnadnit vývoj, protože se nemusí zaobírat různými druhy OS a tím nechtěně prodlužovat 

dobu potřebnou k vývoji. (4) 

Platform as a Service (PaaS) 

PaaS se v principu podobá hostingu, kde si můžeme nasadit a provozovat vlastní aplikaci.  

I v tomto případě získáme část virtualizované cloud infrastruktury, která je ovšem plně přizpůsobitelná 

a škálovatelná.  

Aby mohly aplikace v cloudu fungovat, potřebují, aby jejich vývojáři byli obeznámení 

s technologií, kterou daný poskytovatel využívá. Ten totiž používá to, co uzná za vhodné. Je na místě 

si říct, že technologií není zase takové množství, aby každý mohl mít tu svou. To by vedlo k chaosu a 

odklonu od využití cloudu. Řeč je především o runtime (aplikačních) prostředích, tedy prostředích, 

které podporují daný programovací jazyk. Existuje jich několik: Java runtime environment, Python 

runtime environment, .Net Framework aj. 

Ceny se opět řídí podle toho, kolik prostředků naše aplikace spotřebuje. Mnoho poskytovatelů na-

bízí zdarma k využití určité množství prostoru a výkonu pro menší, či pro nefiremní projekty. Je na 

místě si říct, že vývoj aplikací není vždy snadnou činností, takže i pro použití v malém měřítku musí-

me nalézt vývojáře, jež nám aplikaci vytvoří.  

Infrastructure as a Service (IaaS) 

Důvodů, proč se používá servisní model Infrastracture as a Service, bylo hned několik. Pravděpodobně 

tím nejzásadnějším je schopnost přizpůsobit se aktuálnímu vytížení, které je v danou chvíli potřebné. 

Asi si dokážeme představit situaci, kdy firma má nakoupený výkonný hardware, jehož potenciál 

ovšem po většinu roku nevyužívá naplno. Proč je tedy výkonný? Protože jsou situace, kdy je daný 

výpočetní výkon potřeba, ale takových momentů není mnoho. Nebylo by tedy lepší přenést zátěž do 

cloudu? 

Firma nebo jakýkoli jiný zákazník, dostane od poskytovatele cloudových služeb právě takový 

prostor, resp. výkon, jaký potřebuje.  Je důležité si uvědomit, že firma nedostane místo na fyzickém 

hardwaru, ale vytvoří se pro ni zcela virtualizované prostředí, do kterého poté zavádí své aplikace a 

data. Jestliže poskytnutý výkon nebude pro firmu dostatečný, není nic jednoduššího, než požádat po-

skytovatele o zvýšení limitů, za současného zvýšení poplatků. 
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Přizpůsobivost na aktuální zátěž je výsledkem již zmíněné virtualizace. Virtualizaci zaštiťuje tzv. 

hypervisor, což nízko úrovňový software běžící napříč fyzickými servery. Hypervisor  má za úkol 

spravovat a přidělovat použitý hardware aktuální zátěži. Takovýto proces se nazývá resource pooling, 

díky kterému je možná již zmíněná virtualizace. S vizualizací souvisí ještě jeden významný pojem, a 

tím je tzv. multi-tenancy, což je ve zkratce umožnění přístupu více klientům k jedné instanci aplikace. 

(5) 

4.1.2  Deployment model (model nasazení) 

Veřejný (public) cloud  

Už jak název napovídá, jedná se o cloud, který je přístupný široké veřejnosti. Samozřejmě, že ne 

všichni budou mít přístup do naší aplikace, to bychom nechtěli. Jedná se spíše o to, že přistupují do 

cloud infrastruktury, jež je sdílená mezi ostatními uživateli. (6)  

Jako dobře známé zástupce si můžeme jmenovat např. Google App Engine, či Windows Azure, o 

kterých ještě bude řeč v následujících kapitolách textu.  

Soukromý (private) cloud  

Soukromý cloud je určen především pro firmy, které pracují s citlivými daty a nechtějí, aby byly ohro-

ženy. Řešením jsou dvě možnosti. Za prvé, že si uvnitř firmy vybudují svou vlastní cloud architekturu, 

kterou ještě ochrání speciálním firewallem, navíc můžou zakázat všem, kteří nemají patřičná oprávně-

ní přístup zvenčí. A za druhé, že vybudují cloud mimo území firmy, taktéž s důrazem na bezpečnost, 

čímž zamezí možným počítačovým útokům. Firma tedy vlastní svá zařízení a má plně pod kontrolou 

způsob, jakým se aplikace nasazují. (6) 

Hybridní (hybrid) cloud  

Vzniká spojením dvou, či více typů cloudů dohromady, s důrazem na to, aby výsledný celek byl pro-

vázaný a zároveň, aby si jednotlivé typy zachovaly své charakteristiky. Principiálně se může podobat 

komunitnímu cloudu. (3) (2) 

Komunitní (community) cloud  

Existuje více způsobů, jak na komunitní cloud nahlížet. První pohled nám říká, že mezi několika orga-

nizacemi dochází ke spojení jejich cloud infrastruktury. Ta je následně spravována buď jedním ze 

členů, nebo v kombinaci s jiným subjektem. (2)  

Další pohled se týká především uživatelů samotných. Ti se snaží být nezávislí na velkých posky-

tovatelích cloudových služeb, především můžu zmínit Google, Microsoft, či Amazon.  Základem ko-

munitního cloudu je komunita, což jistá skupina uživatelů spojená do jednoho celku. Tito uživatelé 

mezi sebou navzájem sdílí nevyužité prostředky svých počítačů pomocí P2P sítí. (7) 

Uživateli se v takovém systému říká „uzel“. Každý uzel nabývá jistou roli, a to „konzument“, „vý-

robce“ nebo „koordinátor“. Uzly jsou často dosti zatěžovány datovými přenosy z počítače na počítač, 

než by tomu bylo v případě prostého využívání služby od poskytovatele cloudu. (7) 
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4.2   Typy klientů 

 Nyní bych rád poodhalil klientskou stranu cloud computingu. Abychom mohli komunikovat, či vyu-

žívat cloud službu, je nutné se k ní připojit. Nejprve si uvedeme definici a poté si popíšeme základní 

druhy těchto klientů, a kde se používají. 

4.2.1  Hardwaroví klienti 

Rozlišujeme 3 hlavní typy. Ty se rozdělují především podle zařízení, jež se využívá k připojení. Jejich 

názvy uvedu v originálním jazyce, protože se tak oficiálně používají. 

Thick client 

Za thick klienta, tedy ne příliš česky vábně znějícího „tlustého“ klienta, považujeme většinou klasické 

stolní PC. To proto, že je funkčně nezávislý na připojení k internetu. (8)  Trend poslední doby vykazu-

je mírný odklon, ovšem (9) zdůrazňuje jejich výhodu právě v práci offline. I za cenu větších starostí 

s jejich údržbou a instalací aktuálního SW. 

Thin client 

Na druhou stranu „tenký klient“ obsahuje pouze nezbytné komponenty pro daný úkol. Neobsahuje 

vlastní harddisk nebo jej má jen velmi malý. Jako uživatele nepotěší informace, že nepodporují insta-

laci rozšiřujících programů. Běží na něm jen programy, které komunikují se serverem, z něhož si sta-

hují data, která následně zobrazují na obrazovce. (8) 

Smartphones 

Poslední, třetí skupinou je oblast „chytrých telefonů“. Tato oblast se v poslední době stává velice po-

pulární. Každý z nás buďto vlastní nebo zná člověka, který chytrý telefon má. Jejich nespornou výho-

dou je přenosnost, takže nám dovolí přistupovat k datům odkudkoli, kde máme připojení k internetu. 

O „chytrost“ telefonu se zasluhuje operační systém. Nejčastěji tedy iOS, Android, či Windows Phone. 

(8) 

4.2.2  Softwaroví klienti 

Poté, co jsme si popsali HW klienty, kteří reprezentují zařízení, jež využívá nějakou cloud službu, je 

na čase, abychom se podívali i na klienty SW. I zde existují různé typy. Ty rozlišujeme především 

podle toho, co potřebují ke svému běhu. Jestli se jedná o aplikaci, jež lze nainstalovat nebo aplikaci, 

kterou si pustíme přes webový prohlížeč. 

Rich or fat client 

Za „Fat“ klienty jsou považovány aplikace, které dokážou pracovat bez připojení k internetu, samo-

zřejmě za cenu omezené funkčnosti. Nicméně pro správný běh internet potřebují. Bez internetového 

připojení nám dovolí pracovat jen s velmi omezenou funkčností. 

Rozdíl mezi „rich“ a „fat“ se nachází v míře, kolik prostředků je lokálních nebo síťových. Je po-

chopitelné, že takové aplikace potřebují být nainstalovány na náš počítač. (8) (10) 
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Thin clients / Web-applications 

Aplikace, jež si vystačí s pouhým webovým prohlížečem a běží někde na serveru. Zřídkakdy je insta-

luje sám uživatel. (8)  

4.2.3  Cloud klienti (11) 

Existuje však ještě jedna třída klientů, kteří jsou navržení k využívání specifických služeb cloudu. Ne 

vždy je jediným způsobem přístupu webový prohlížeč.  

Následující popis se váže především k servisnímu modelu PaaS z toho důvodu, že uživatelé se při-

pojují k virtualizované pracovní ploše, jež je spuštěna na vzdáleném serveru.  

Mimo již zmíněného a popsaného tenkého klienta, si uvedeme dalšího, který se používá pro pří-

stup k virtualizované ploše 

VDI klient 

Všem uživatelům, kteří jsou připojení ke stejnému serveru, je vytvořena zvláštní virtuální instance, 

v níž má každý svůj OS a své aplikace, takže se navzájem neovlivňují. Využívají ovšem  technických 

prostředků stejného serveru. 

Jako VDI klienta si můžeme uvést např. Microsoft Hyper-V, či Citrix XenDesktop nebo VMware 

View. 
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5   Stinná stránka cloud computingu 

V předchozím textu jsme se věnovali samotnému pojmu cloud computing, vysvětlili si, co znamená, 

jaké má formy a uvedli si i několik druhů klientů. Má cloudové řešení nějaké nevýhody? Pojďme nyní 

nalézt odpověď na tuto otázku. 

Některé z výhod byly již zmíněny. Ostatně klady závisí na použitém modelu. Asi největší z nich je 

možnost přistupovat odkudkoli. Firmy jistě taky ocení aktuálnost využívaného SW,  

o jehož aktualizace se stará poskytovatel cloudových služeb. 

5.1   Největší bezpečnostní a technická rizika 

5.1.1  Ztráta řízení 

Jedná se o riziko, které vyplývá z faktu, že uživatel a data jsou od sebe navzájem velice vzdáleni. Asi 

každého uživatele bude zajímat, co se přesně děje s jeho daty, tedy, jak s nimi zachází poskytovatel 

cloudových služeb. Uživatel, jako takový, neví, jestli jeho poskytovatel nepřenechává klíčové procesy 

nějakým třetím stranám.  U třetích stran totiž existuje zvýšené riziko, že nepracují s daty natolik bez-

pečně ve srovnání s CP. (12) 

Úskalí ve ztrátě kontroly nad firemními business procesy a vývojem aplikace spojeným s citlivými 

daty, může vycházet přímo z firmy samotné. Její zaměstnanci se totiž mohou při vývoji aplikace do-

pustit bezpečnost ohrožujících chyb. Po nasazení takové aplikace, se firma vystavuje riziku bezpeč-

nostních útoků. (13) 

5.1.2  Lock-in 

Mezi CP neexistuje žádná dohoda, která by se týkala standardizace použitých API, pro vývoj a spouš-

tění aplikací. CP tedy využívá takovou platformu, kterou uzná za vhodnou. 

Pro uživatele to znamená jediné, musí se rozhodnout, kterého poskytovatele zvolí a podle této vol-

by přizpůsobit samotný vývoj SW. Po tomto kroku se ovšem uživatel ocitá v „zajetí“ daného poskyto-

vatele, neboť od něj nemůže tak jednoduše migrovat k jinému.  

Migrace k jinému CP je však jen jeden z mnoha kompilací. Uživatel totiž nikdy neví, jestli posky-

tovatel v budoucnu nezbankrotuje, či výrazně nezmění podmínky. (14) 

Z pohledu poskytovatelů je to samozřejmě výhodné, protože mají své zákazníky jisté. 

Konečná podoba lock-in se poté odvíjí od využívaného servisního modelu. Z mého pohledu 

nejméně závažný je SaaS, protože jistě existuje někdo, kdo poskytuje podobnou službu. Hůř už na tom 

ovšem bude zákazník využívající IaaS a PaaS, protože v nejhorším případě je nucen při změně posky-

tovatele vyvinout aplikaci zcela od začátku. 

5.1.3  Selhání izolace 

Jednou ze základních charakteristik cloud computingu je umožnit sdílet systémové zdroje mezi uživa-

teli. Toto riziko vzniká z obavy ze selhání mechanizmů, které oddělují úložiště, paměť, směrování 

mezi rozdílnými uživateli (tzv. guest-hopping útkoy). Je však vhodné poznamenat, že útoky na takové 
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mechanismy nejsou příliš obvyklé a pro samotného útočníka je jistě  náročnější prolomit cloudový OS, 

než tradiční OS. (12) 

5.1.4  -Nekompletní smazání dat 

Asi největší obava každého uživatele je, co se doopravdy stane s jeho daty, když se rozhodne je sma-

zat. Požadavek na smazání dat nemusí vždy vyústit k jejich úplnému odstranění.  

Vychází se totiž z představy, že CP uživatelovy data několikanásobně zálohuje a rozesílá mezi 

různými servery. Může se stát, že při smazání dojde k nějaké chybě a některá z kopií zůstane 

v nezměněné podobě na serveru.  

Je zde ovšem i poněkud paranoidní myšlenka, která může napadnout každého uživatele. Co když 

data nejsou fyzicky smazána, ale jen se tak jeví? 

Vhodou budou ovšem již zmiňované záložní kopie kopie. Představa, že máte všechna data na 

území firmy, je sice hezká, ale když vám shoří firemní server, už data nikdy nezískáme zpět (12) 

5.1.5  Odmítnutí služby (DDoS) 

Originálním názevem Distributed Denial of Service. Myslím, že je vhodné si tento pojem více objas-

nit. Server, proti kterému je DDoS útok namířen, nemusí po uplynuté době nápor vydržet a přestane – 

odmítne poskytovat služby, ke kterým je určen. Uživatel tuto skutečnost zaznamená tak, že nemůže 

danou službu využít (např. navštívit webovou stránku). (15) 

DDoS útočník může být jeden, pokud má potřebné kapacity nebo se častěji jedná o skupinu více 

lidí, kteří se v jeden okamžik snaží generovat zátěž, jež server nezvládne. Útoky můžeme rozdělit na 

ty, které na čas znepřístupní určitou službu a na ty, které znehodnotí HW (především se jedná o síťové 

prvky). Naštěstí tyto destruktivní útoky nebývají tak obvyklé. (15) (16) 

K DDoS může dojít prakticky kdykoli a nechtěně. Stačí, když se na internetu objeví zajímavý blog 

se zvyšující se návštěvností, ale sídlí na bezplatném hostingu. Pokud tedy návštěvnost bude neúměrná 

možnostem serveru, stane se, že mnoho uživatelů uvidí pouze hlášku označující nedostupnost služby. 

Ale u útoku jde především o to, že je cílený.  

Ve spojení s CC se však objevuje ještě EDoS, tedy Economic Deinal of Service. Ten vychází 

z předpokladu, že uživatel platí např. za načtení stránky, takže když se objeví útočník, který začne 

stánky opakovaně načítat a vysílat různé HTTP požadavky, přirozeně jeho limit brzy vyčerpá a strán-

ky, či služba přestane fungovat. (12) 

5.1.6  Nárazové přenosy 

Prozatím jsme si říkali, že pro přenosy dat je vhodné použít nějakého cloudového úložiště. Tahle mož-

nost však není výhodná pro všechny. Má však jeden háček. Co si počít v případě, kdy je dat najednou 

opravdu hodně?  

Pokud chceme urgentně poslat velké množství dat (řádově několik TB) z jednoho místa na druhé, 

bez dalšího šíření, tak první věc, na kterou narazíme je samotná rychlost internetu. Vyjma případy, 

kdy je firma napojena na páteřní linky s rychlostmi podobajícími se rychlostem zápisu disku. 

V opačném případě si počkáme poměrně dlouhou dobu, než se data nahrají 

a stáhnou. Databázový expert Jim Gray v jednom rozhovoru přímo tvrdí, že je lepší posílat samotné 
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disky nebo počítače na určené místo poštou (17), což se někomu může jevit jako poměrně vtipná, leč 

funkční alternativa. 

Jen pro ilustraci: Odeslání 10TB dat průměrnou rychlostí uploadu cca 20Mb/s zabere více než 45 

dní! (14) A navíc si CP za každý přenesený GB účtují poplatky, takže se klidně může stát, že se tento 

přenos pěkně prodraží. 

Z toho tedy vychází že cloudová úložiště jsou vhodnější spíše pro postupné přenosy dat, nikoli pro 

situace, jako byla ta výše zmíněná. 

5.1.7  Ztráta, či zneužití účtu 

Toto riziko vychází z předpokladu, že pro využívání jakékoli služby se vždy musíte službě autentizo-

vat, tj. prokázat pomocí přihlašovacích údajů, které jsou definované uživatelem nebo generované služ-

bou. 

Tato kombinace přihlašovacího jména a hesla, někdy i doplňujících certifikátů, se ve své podstatě 

podobá klíčkům od auta. Pokud je necháte ležet v kanceláři na stole, tak se klidně váš kolega může 

zcela bez problémů zámku prokázat jako vlastník auta. Doopravdy však není. Vaše auto je tedy teď 

plně v jeho rukou. Podobně to funguje i s heslem a přihlašovacím jménem. 

Jelikož je služeb stále více a více, stoupá tlak na každého z nás si pamatovat, na kterou službu po-

užíváme jaké heslo. Snad ani nemusím zdůrazňovat, že používání jediného hesla je z pohledu bezpeč-

nosti velmi nebezpečné. Vzniká tedy potřeba značit si přístupové kombinace k různým webovým 

stránkám, či službám.  

Ne každý ovšem používá programy, jež jsou přímo určené pro správu a šifrování hesel. Proto se 

může stát, že hesla začneme ukládat do různých nechráněných textových souborů. V „nejlepším“ pří-

padě na stůl, či do okolí pracovní plochy. Nebo se jen na chvíli vzdálíme od svého počítače, kde jsme 

přihlášeni. 

V takovém případě se vystavujeme vysokému riziku zneužití těchto údajů. Případný pachatel získá 

plnohodnotný přístup k naší službě a může nadělat i mnoho škody. 

Téměř všechny služby nabízí okamžité vygenerování dalšího přístupového hesla v případě, že 

součastné heslo se smazalo z uživatelovy paměti. Proto bychom měli věnovat obzvlášť velkou péči na 

uchování přihlašovacích údajů a hesel, případně si volit různé osobní vzorce pro jejich tvorbu. 

5.2   Ostatní nevýhody 

Shrňme si ještě další možné nevýhody. Je možné, že některé se budou v některých případech prolínat 

s předchozími kategoriemi. 

Snad asi každého hned napadne jako velká nevýhoda CC, že nebude fungovat bez připojení 

k internetu. To je ovšem docela zásadní problém, protože bez internetu nemůžete získat přístup ke 

svým datům, dokumentům, či službám, které jsou online.  

Je na místě také zmínit, že internetová přípojka musí být kvalitní a dostatečně rychlá, aby práce 

s cloudovými aplikacemi byla co nejvíce pohodlná. Všichni však známe situace, kdy internet zkrátka 

„nemá svůj den“ a vykazuje horší hodnoty odezvy nebo rychlosti stahování/odesílání. Můžeme však 
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být rádi, že v dnešní době rychlých přípojek dochází k tomuto problému poměrně málo. Existují i na-

dále oblasti, kde i dnes mají velice špatné internetové připojení. 

Pokud chtějí uživatelé používat ke spojení mobilní telefon, určitě musí vlastnit datový tarif. Ko-

munikace s cloudovou službou může být náročná na datové přenosy. 

Další problém, který se nutně nemusí týkat všech cloudových aplikací, je srovnání aplikace 

s počítačovým ekvivalentem. Pokud je uživatel nenáročný a nevadí mu menší funkční vybavenost 

online verze, problém ani nezaznamená. Náročnější uživatel pravděpodobně zvolí verzi programu, 

která se instaluje na počítač. A za cenu menší mobility získá lepší pracovní nástroj.  

Nyní si uvedeme jeden příklad rizika závislosti na poskytovateli, tedy lock-in. 

Na začátku roku 2012 se stala poměrně zásadní událost a to vpád FBI na Megaupload. Nebudeme 

se nyní vyjadřovat k tomu zdali by vpád oprávněný, ale chci upozornit na obrovskou slabinu cloud 

úložiští. Megaupload, jakožto gigantické úložiště souborů, obsahoval také spoustu legálních a firem-

ních souborů, které byly z hodiny na hodinu nenávratně nedostupné, bez jakékoli doplňující šance na 

jejich stažení. Více informací se můžete dočíst zde (18) Vyplývá z toho tedy, že bez fyzické zálohy se 

tedy každý uživatel vystavuje riziku ztráty dat (19) 
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6   Největší poskytovatelé cloud computingu 

Existuje spousta společností, které se zabývají poskytováním cloudových služeb. Vyjmenujeme si ty 

největší a blíže prozkoumáme, jaké služby nabízí a jaké si účtují poplatky. Jistě nebude žádným pře-

kvapením, že mezi těmi největšími uslyšíme dobře známá jména z oblasti IT. 

6.1   Google 

Nemůžu začít u jiné firmy, než u Google, který nabízí několik desítek možností, jak u něj můžeme 

realizovat své požadavky na webové aplikace. Od Google Docs, přes Gmail, až po App Engine. Nejza-

jímavější z nich z programátorského hlediska může být právě zmíněný App Engine. Pojďme se mu 

tedy více věnovat. 

6.1.1  Google App Engine 

Google App Engine(GAE) (20) dovoluje vytvářet vývojářům aplikace, které poběží na infrastruktuře 

od Google. Aplikace se vytváří nejprve lokálně a poté se nahraje na web. Kdybychom GAE přirovnat 

k nějakému servisnímu modelu, tak je to PaaS. 

Před publikováním aplikací je nutné si zřídit účet. Není to nic složitého, pokud již u Google vyu-

žíváte např. email, můžete stejné použít přihlašovací údaje. 

Vytvořenou aplikaci poté nahrajeme do systému. Aplikace dostává v podstatě neomezených zdro-

jů. GAE využívá platební systém zvaný „pay-as-you-go“, což znamená, že s rostoucími systémovými 

požadavky stoupá i míra provozních nákladů. Není se čeho obávat, protože účtování u úložišť probíhá 

po celých gigabytech a u stránek desítkách tisíc zobrazení, atd. 

Aplikace může být napsaná v několika z podporovaných programovacích jazyků. GAE nabízí 3 

prostředí.  

 Java runtime environment 

aplikace používající Java technologie, včetně JVM, Java Serverlety, či Java Script 

 Python interpreter 

podpora Python 2.5 a Python 2.7 

 Go  

Nově přidané prostředí, ve kterém lze vyvíjet. 

Za nespornou výhodu pro začátek se dá jistě považovat datové úložiště o velikosti 1GB zdarma a 

k tomu dostatečný výkon CPU k provozu aplikace, která může mít až 5 milionů zhlédnutí za měsíc. 

Což činí z GAE dobrý a bezplatný prostor pro menší projekty. Navíc na jeden účet lze používat až 10 

aplikací, každou o velikosti maximálně 150MB. Samozřejmě pokud nebude předchozí zmiňovaná 

konfigurace uživateli stačit, po přechodu na placenou službu a zaplacení adekvátní částky se limity 

zvýší.   
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Ukládání dat 

Abychom mohli v aplikaci pracovat s daty, potřebujeme je odněkud načítat a následně ukládat. Pro-

středí GAE nabízí 3 možnosti, jak si počít s uložením dat. 

 AppEngine Datastore 

v němž figuruje NoSQL, ten dovoluje vytvářet jednoduché dotazy s možností užití 

transakcí. Příklad viz Tabulka 4. 

 Google Cloud SQL 

poskytuje relační SQL databázi založenou na dobře známém MySQL SŘBD. 

 Google Cloud Storage 

tento druh úložiště slouží pro objekty a soubory až do velikosti terabytů. Přístup k těmto 

souborům je zajištěn skrz Java a Python aplikace. 

Ceník 

Nemělo by příliš velký přínos vypisovat zde všechny položky s cenami, místo toho si ukážeme jen 

několik z nich. Ceny jsou uvedeny v dolarech. 

Položka Jednotka Cena ($) Poznámka 

Odchozí data GB 0.12 Množství ochozích dat 

Instance H 0.08 Doba instancí aplikace v H 

Uložení dat GB/měsíc 0.24 Množství uložených dat do Datastore 

Zápis 100 tis. operací 0.10 Zápisy do Datastore. 

Čtení 100 tis. operací 0.07 Čtení z Datastore 

Tabulka 1 Google App Engine vybrané ceny1 

 

 

Položka Režim zdarma Placený režim 

Odchozí data Max 1GB/den, 56MB/min Max 14 400GB/den, 10GB/min 

Uložení dat 1GB Neomezený 

Tabulka 2 Limity aplikací na GAE2 

                                                      

1
 https://developers.google.com/appengine/docs/billing?hl=cs. 

2
 https://developers.google.com/appengine/docs/quotas?hl=cs 
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Jak si můžeme všimnout v Tabulka 1, tak Google je opravdu štědrý. Nabízí toho možným uživate-

lům opravdu hodně. Příjemně potěší všechny druhy projektů, od malých až po obrovské, protože jeho 

limity jsou opravdu vysoké.  

Každá položka má svojí kvótu, kterou  Google uživateli povolí využít podle toho, v jakém plateb-

ním režimu se nachází. Po přechodu na placenou verzi má uživatel k dispozici denní rozpočet, ze kte-

rého si Google stahuje částky vzhledem k ceníkům. Nemusí se tedy bát, že by šel s účtem do zápor-

ných čísel. Služba, či aplikace jen přestane do druhého dne fungovat.  

Nicméně, kdyby existovala aplikace, která by měla jen pouhé množství odchozích  dat na denním 

maximu 14 400 GB, tak si Google přijde na $1728. Jestli je podobná stránka tak úspěšná, aby měla 

takový denní přenos, jistě pro ni nebude tato suma nic znamenat. 

A aby Google podpořil myšlenku cloud computingu o nekonečnch zdrojích, nabízí v placeném re-

žimu možnost uložit neomezenou velikost dat, viz tabulka 2. 

6.1.2  Google API’s3 

Mimo GAE je k dispozici sada hotových řešení připravených ihned k používání a upravení podle 

uživatelových představ. Je řeč o tzv. API, tedy jakýchsi rozhraní ke komunikaci s aplikací. 

Nyní vyberu a blíže popíšu několik z nich. Řekneme si o jejich limitech a účtování. Už dopředu 

můžu prozradit, že limity jsou opět značně vysoké, takže pro nasazení v menších projektech téměř 

nedosažitelné. 

Ještě před samotným používáním musí uživatel, resp. programátor API aktivovat a získat unikátní 

API KEY, kterým se poté prokáže, že aplikaci využívaná jím. Bez klíče API přestane fungovat. 

K samotným API můžeme přistupovat pomocí Javy nebo Pythonu. 

 

Jméno API Volný limit (dotazů za den) poznámka 

Analytics  50 000   

Calendar  10 000   

Maps v3 25 000  Při překročení až $8/den 

Translate API 0 $20/ 1 milion znaků textu 

Google Analytics Tabulka 3 Porovnání zvolených API 

Google Analytics 

Google Analytics určitě není třeba dlouze představovat. Jedná se o robustní nástroj pro sledování 

vlastních webových stránek. Nabízí spoustu možností a statistik týkajících se vývoje návštěvnosti ur-

čených stránek. Na stránky, které chceme analyzovat, se vloží speciální část skriptu, který poté sděluje 

Googlu a poté i uživateli informace, které mají usnadnit administrátorům vývoj a optimalizaci webu. 

                                                      

3
 https://code.google.com/apis/console/ 
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Lze vysledovat, proč uživatelé stránky opouští, či jaká marketingová technika byla nejúspěšnější. 

Dále kolik je návštěvníků nových a kolik se vrací, informace o uživatelských prohlížečích a mnoho 

dalšího. Výsledky se poté zobrazují graficky na stránkách analytics.google.com. 

K dispozici jsou 3 typy API:  

 Collection API  

API, které dovoluje uzpůsobení měřícího skriptu. Dovoluje vysledovat typ návštěvníků 

aj. 

 Management API  

 Nabízí účinný přístup k datům z účtu Google Analytics.  

 Data Export API 

Slouží k získávání informací a přehledů z aktuálního profilu a následnému přizpůsobení 

daných zobrazení. 

Google Calendar 

Umožňuje pracovat s kalendářem skrz jiné webové stránky, než jsou stránky kalendáře. Po nastavení a 

naprogramování bude uživatel mít plnohodnotnou verzi, která mu umožní nastavovat a rušit schůzky a 

vytvářet různé události. Denní limit pro dotazy činí 10 000, viz  Tabulka 3. 

Google Maps 

Taktéž velice populární produkt od Google. API nabízí přístup k mapám celého světa a nabízí stejné 

možnosti jako běžně dostupné mapy.  

Navíc si uživatel může vytvářet prostřednictvím kódu vlastní body, popisky, definovat linie, měnit 

typ mapy a mnoho dalšího. 

Limit se při každém přiblížení a načtení mapy přiblíží o 1, takže po delší práci na více počítačích, 

jej můžeme poměrně rychle vyčerpat.  

Google Translator 

Zvláštní je, že toto API nelze využívat zdarma, ba ani za stanovení malých denních limitů. Kdokoli 

chce Google ranslator použít pro své účely, musí uhradit za každý 1 milion přeložených znaků částku 

$20.  

6.1.3  Google Apps pro firmy4 

Google nabízí řadu svých  aplikací (Kalendář, Gmail,…) jako balík kompletního řešení pro malé až 

velké podniky. 

Zaručuje dostupnost služeb 99.9% ročně a zvýšené zabezpečení při jejich využívání. Například e-

mailová schránka může mít až 25GB. Popis výhod, které Google nabízí, by trvalo poměrně dlouho a 

není to účelem tohoto textu.  

                                                      

4
 http://www.google.com/apps/intl/cs/business/ 
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Chtěl bych nyní uvést jeden plug-in, který dokáže synchronizovat tvorbu dokumentů mezi online 

dokumenty GDocs a Office produkty společnosti Microsoft.  

Tento plug-in
5
 se nazývá Google Cloud Connect. Spouje dohromady výhody počítačové aplikace 

a tvorby dokumentů online. Umožňuje většímu počtu uživatelů pracovat s jedním dokumentem najed-

nou. Poté, co uživatel zahájí synchronizaci, se v jeho Google účtu objeví aktuální verze dokumentu, 

který se poté automaticky aktualizuje i ostatním uživatelům. Řešení kolizí je řešeno pomocí revizí, 

takže každý uživatel vidí, co se v dokumentu průběžně měnilo.  

Není ovšem bez chyby. Dokument lze upravovat pouze v produktech Office, nikoli přes interneto-

vé rozhraní, které nedokáže se soubory Office plnohodnotně pracovat.  

6.1.4  Shrnutí 

Jak jsme mohli vidět, Google se snaží poskytovat jak hotová řešení (SaaS), tak i možnost vytváření 

vlastních aplikací (PaaS).  

Své popularitě vděčí nejen za velmi známé služby, ale především za vyhledávání, které je známo 

takřka po celém světě. 

6.2   Amazon 

Dalším velmi významným hráčem na poli CC je americká firma Amazon,  jehož nabídka cloudových 

služeb je vskutku široká. Čemuž nasvědčuje i statistika, která říká, že zhruba třetina ze všech interne-

tových návštěvníků využije, byť nevědomky, nějakou z jimi nabízených služeb, které jsou zde od roku 

2006 a jsou využívány obrovským množstvím firem ze 190 zemí světa. (21) (22) Zkusme tedy nyní 

poodhalit, co se za ním skrývá.  

Amazon rozděluje svou nabídku do několika kategorií. (23)  

 Databáze 

Amazon Relation Database Service (RDS) 

Amazon DynamoDB 

 Úložiště  

Amazon Simple Storage Service (S3) 

Amazon Elastic Block Strorage (EBS) 

 Výpočetní služby 

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 

 Sítě 

Amazon Virutal Private Cloud (VPC) 

Už jen z tohoto krátkého výpisu zjišťujeme, že Amazon nechce zaostávat za konkurencí, a proto 

chce svým uživatelům nabídnout maximum. 

                                                      

5
 nebo-li zásuvný modul, rozšiřující prvek programu 
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Amazon Web Services (AWS) opět využívají oblíbený model plateb „pay-as-you-go“, čímž vytvá-

ří přesvědčivý dojem, že zákazník bude platit pouze za to, co využije.  

6.2.1  Databáze 

Amazon RDS 

Je relační databáze využívající dva jazyky k přístupu – MySQL nebo Oracle SQL, takže většině uživa-

telů by nedělala starosti migrace existující databáze, protože tyto dva dotazovací jazyky se běžně pou-

žívají.  

Databáze je automaticky zálohována a několikrát replikována pro zajištění dostatečné opory 

v případě ztráty dat.  

Rozlišuje se několik instančních tříd podle toho, jak bude databáze zatěžována. Samozřejmě s tím 

úzce souvisí výše nákladů.  

Amazon DynamoDB (beta)6 

Tato databáze využívá jazyk NoSQL, nejedná se tedy o relační databázi, která podporuje dotazy typu 

join, ani nevyužívá složitější transakce. 

Nabízí však poměrně dobré výsledek v časech přístupu k datům a možnosti pozdějšího zvětšování 

databáze. 

Ukládání dat funguje na principu páru klíče a hodnoty. Klíče, analogicky, tvoří atributy nějaké en-

tity, kterou chceme do databáze uložit. Kolekce těchto párů vytváří v databázi položky, jímž  je přidě-

len unikátní primární klíč. Ten je jako jediná část tabulky indexován. 

Řádky tabulky, která slučuje položky dohromady, vypadají podle schématu v  Tabulka 4: 

 

Primární klíč Ostatní atributy    

Entita  =  1 Atribut 1 = hodnota Atribut 2 = 12345 Atribut 3 = hodnota … 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

Tabulka 4 NoSQL 

 

Ovšem tím, že jazyk není relační, bude docházet k značné redundanci, tj. opakování údajů napříč 

tabulkou, která se může skládat z více entit. 

6.2.2  Úložiště7 

Jak již se dá předpokládat, nyní bude řeč o způsobech, jakými umožňuje Amazon uživateli manipulo-

vat s daty.  

                                                      

6
 http://aws.amazon.com/dynamodb/ 

7
 http://aws.amazon.com/s3/ 
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Nabízí k využití dva hlavní produkty Simple storage service(S3) a Elastic block storage (EBS). 

Tyto produkty jsou navzájem odlišné a mají různé použití. Zkusme nyní poodhalit, v čem spočívá 

onen rozdíl. 

Simple storage service(S3) 

S3 si můžeme představit jako klasické online úložiště se všemi výhodami, které bývají u online úložišť 

známé. Není na škodu si zde uvést několik z nich, a to je vysoká dostupnost odkudkoli z internetu, 

spolehlivost a vysoká míra zabezpečení proti ztrátě dat. Nyní se bavíme o datech ve smyslu souborů, 

nikoli dat databázových. 

Aby byl přístup k datům co možná nejrychlejší, nabízí Amazon několik svých serverů rozmístě-

ných napříč kontinenty. Je pochopitelné, že v Americe jich vlastní početně nejvíc, zatímco v Evropě 

narazíme na jediné data-centrum, jež sídlí jen v Irsku. 

Amazon na svých oficiálních stránkách zvláště zdůrazňuje, jak budou uživatelovy data zabezpeče-

ny. 

 Správu identity a přístupu (IAM)  

Vhodné především pro podniky, které můžou vytvářet a kontrolovat přístup svým zaměstnan-

ců k objektům S3. 

 Access control list (ACL) 

Těmto zaměstnancům jsou poté připsány práva k manipulaci s objekty S3. 

 Dočasné odkazy 

K objektu je vytvořen URL odkaz, který je jedinečný a jeho platnost je časově omezena. 

Spolu se šifrovaným HTTPS spojením s možností vytvářet vlastní šifrovací klíče, je spojení za-

bezpečené. K dispozici jsou také záznamy, kdo s objekty manipuloval a jaké operace na serveru pro-

váděl. 

Krátký vhled do ceníků S3 můžeme vidět v Tabulka 5, jako destinaci jsem vybral nám nejbližší 

data-centrum v Irsku. 

 

Typ položky Jednotka Cena komentář 

Uložení 49 TB měsíčně GB $0.110  

PUT  /  GET 1000 / 10 000 žádostí $0.01 Poplatky za žádosti k serveru 

Stažení 10TB /měsíčně GB $ 0.120  

Tabulka 5 Vybrané ceny Amazon S3 (Irsko) 

Pokud ovšem uživatel nepotřebuje tak robustní nástroj na ukládání svých dat, je mu nabídnuta jiná 

varianta v podobě úložiště se zmenšenou redundancí (RRS). Toto úložiště je vhodné především 

k záloze a sdílení méně kritických souborů.  Nabízí menší garanci dostupnosti, než S3, avšak stále 

dostatečně vysokou. Závěrem můžeme zmínit, že je ve srovnání s S3, levnější. 
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Elastic block storage (EBS)8 

Zatímco EBS je určeno spíše k využití ve spojení s EC2, o kterém budeme mluvit za chvíli. 

EBS poskytuje možnost vytvářet virtuální pevné disky alias bloky počínaje kapacitou 1GB a kon-

če až u 1TB. Odtud tedy pružné blokové úložiště. Po vytvoření takového disku je disk nenaformátova-

ný a po naformátování jej lze široce využívat jak pro běh EC2, tak pro aplikace, které potřebují mít 

k dispozici pružné webové úložiště diskového typu. Při vytváření si uživatel opět volí data-centrum, 

které je nejblíže jeho okolí, za účelem zvýšení propustnosti. Ve stejném data-centru však musí být 

spuštěna instance EC2, aby k ní bylo možné tento disk připojit. 

Za poměrně zajímavé a velmi užitečné lze považovat vytváření časových verzí disku, které slouží 

nejen pro zálohu, ale taktéž jako zdroj dat pro nově vytvořené EBS disky.  Navíc lze s disky migrovat 

a spojovat je napříč data-centry, či je sdílet mezi zvolenými uživateli.  

6.2.3  Výpočetní služby9 

Elastic Compute Cloud (EC2) 

EC2 dovoluje uživateli vytvářet virtuální servery, nad kterými se spouští instance zvané AMI
10

, které 

podporují několik verzí operačních systémů Linux  a Windows. 

Tyto instance se rozdělují do několika tříd, které jí připisují výkon podle požadavků. Pružnost, ne-

bo také přizpůsobivost je zajištěna právě rychlou změnou výkonové třídy podle aktuální zátěže, a to 

v řádech několika minut. 

Jakožto virtuální server, je EC2 schopen spolupráce s výše uvedenými službami. Stává se z něj po-

té široce využitelný a potřebný nástroj. 

Konfiguraci tří typů instancí a částku účtovanou za hodinu sestavení si můžeme prohlédnout v Ta-

bulka 6. 

Typ 

 instance 
Paměť 

Výpočetní 

jednotka 

EC2
11

 

Platforma 
Instanční 

 úložiště 

Cena  

instance/H 

Micro 613 MB Až 2 CU 32-bit/64-bit Jen EBS $0.035 

Medium 3.75 GB 2 CU 32-bit/64-bit 410 GB $0.230 

Large 7.5 GB 4 CU 64-bit 850 GB $0.460 

Tabulka 6 Vybrané typy standardních instancí 

                                                      

8
 http://aws.amazon.com/ebs/ 

9
 http://aws.amazon.com/ec2/ 

10
 AMI – Amazon machine Images – jedná se o OS, který běží na vizualizovaném Xen hypervisoru, který využí-

vá EC2CU. 
11

 Výpočetní jednotka EC2CU neboli EC2 Compute Unit výkonově odpovídá standardnímu procesoru Opteron, 

či Xeon s taktem 1.0 – 1.2 GHz (29) 
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Nicméně ceny jsou ještě poměrně pohyblivé podle toho, které data-centrum zvolíme a se kterým 

OS. Amazon dále nabízí několik diferenciací, jež zde není nutné uvádět. 

Za zmínku ovšem stojí fakt, že úložiště uvedené v Tabulka 6 jsou pouze dočasná a po ukončení in-

stance ztrácí svůj obsah. Proto se k EC2 připojují EBS, či S3 sloužící pro perzistentní uložení dat. 

6.2.4  Sítě 

Virtual Private Cloud (VPC) 

VPC dokáže propojit stávající firemní síť s AWS službou za využití VPN. Zároveň slouží jako kont-

rolní bod v přístupu k EC2. 

6.2.5  Shrnutí 

Jak je vidět, nabídka je opravdu velmi široká, a to jsme si ukázali jen hlavní produktové zástupce. 

Na těchto základech můžou uživatelé stavět a vyvíjet aplikace pro celosvětové využítí 

s deklarovanou, téměř 100% dostupností. 

Aplikace mohou být vyvíjeny v několika prostředích, konkrétně Java, Python PHP, či dokonce v 

.Net.  

 AWS je tedy obrovská množina možností, z nichž si musí každý potencionální uživatel jistě zvolit 

tu, kterou v danou chvíli potřebuje. 

6.3   Neméně důležití hráči 

Společností, které poskytují nějaké z cloudových řešení, je celá řada a strávili bychom jejich vyjmeno-

váváním opravdovou věčnost. Ani by to nemělo moc velký přínos, protože většinou u nich nalezneme 

podobnou nabídku, jako u firem, které zde jsou zmíněny podrobněji. Byla by ovšem škoda si zde ale-

spoň pár z nich neuvést.  

6.3.1  IBM 

Každá firma svůj cloud nějak nazývá. IBM používá pojmenování SmartCloud, z čehož vyplývá, že 

strategií IBM je vybudovat „chytřejší planetu“ na své vlastní infrastruktuře. 

Opět se i zde setkáme s možností vytvářet jak veřejné cloudy přístupné odkudkoli, tak i ty sou-

kromé, které jsou určeny především pro firemní účely. Takové řešení IBM nazývá SmartCloud Foun-

dation. 

6.3.2  Salesforce 

Poměrně velmi známá společnost, které je proslulá především svým CRM systémem, který lze provo-

zovat online. Je tedy velmi významným hráčem na poli SaaS. Firma uvádí, že její produkt využíva 

více jak 100 000 zákazníků, resp. dalších firem a dohromady mají 2 miliony odběratelů (24) 
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Mimo to však přináší svým potencionálním zákazníkům i další služby, jako například vytvářet své 

vlastní aplikace, které běží na platformě Force.com. Force.com je společnost poskytující infrastrukturu 

pro implementaci aplikací pro Salesforce. (25) 

6.3.3  VMware 

VMware není přímým poskytovatelem cloudových služeb, avšak vyvíjí velmi důležitý SW, který se 

využívá pro vizualizaci fyzického hardwaru a tím umožnění zavedení cloudu i do vlastní firmy.  

Můžeme si popsat jeden z nich. vSphere vytváří virtuální stoje (VM), které obsahují až 32 virtuál-

ních CPU s 1TB pamětí a podporou 1 milion I/O operací za vteřinu (26). Což činí z datacentra oprav-

du výkonné zařízení. 

6.4   Microsoft 

Pozornému čtenáři se během čtení nejznámějších poskytovatelů jistě v mysli zrodila myšlenka: „A kde 

je Microsoft?“ Microsoft je také velkým hráčem jak na poli IT, tak v cloudu. Důvod, proč jsem si ne-

chal popis této společnosti až na konec, je kvůli tomu, že právě s ním je spojen vývoj mé aplikace. 

Microsoft diferencuje své služby do několika odvětví. My se budeme věnovat pouze těm, které 

úzce souvisí s cloudem.  

Nejprve si představíme produkt Office 365, poté pohovoříme o Windows Azure, řekneme si něco 

o Hyper-V Server, Microsoft Dynamics a nakonec několik slov o službě Windows Intune.  

6.4.1  MS Office 365 

Je online varianta dobře známého kancelářského produktu Office 2010. Cílovou skupinou jsou podni-

ky, běžný uživatel jaksi nemá možnost si Office 365 zařídit, což je dle mého, velká škoda. 

Ovšem firmám nabízí poměrně mnoho výhod. Obsah firemních dokumentů je dostupný všem za-

městnancům a je synchronizován a zálohován. Mimo přístup online, Office 365 nabízí i spolupráci 

s lokální verzí Office. Za určitý měsíční poplatek, který činí asi 130Kč na zaměstnance, získá firma a 

její zaměstnanci přístup k těmto službám.  

Primárně však Office 365 slouží jako nástavba lokální aplikace a možnost vlastnit firemní email. 

Ovšem když se k částce za Office 365 připočte i cena za „pronájem“ lokální verze, pohybuje se vý-

sledná cena 400 Kč/měsíc pro podniky s maximálně 25 zaměstnanci. Microsoft má samozřejmě při-

praveny i další cenové kategorie. Ty však ponechme stranou. 

Nyní se však vraťme na pevnou zem a zkusme se zamyslet, zdali by se Office 365 vyplatil firmě, 

řekněme s 15 zaměstnanci, z dlouhodobého hlediska. Ne každá firma musí toužit po aktuální verzi 

office a vystačí si s verzí dva, až tři roky starou. Přece jen, zase se verze v klíčových rolích tolik neliší. 

Navíc mnohdy s nákupem nových počítačů dostává firma dohromady i OEM licence. Ty však nejsou 

pro firmu to asi to pravé, neboť se váží právě k jednomu počítači. Microsoft nabízí ke svým produk-

tům tzv. Open Value (OV) licence, které jsou určeny pro instalace na 5 až 250 počítačů. Pro náš mode-

lový případ bychom asi zvolili právě tento model licencování softwaru, ještě s možností využít verzi 

pronájmů licencí SA (Software Assurance).  
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Produkt, typ licence Počet 

počítačů 

Měsíční 

splátka (Kč) 

Cena za 

rok (Kč) 

Office 365 varianta on-line 15 1 950 23  400 

Office 365 i s variantou offline 15 6000 72 000 

Office 2010 Proffesional plus, OV Subscription, SA  15 - 68 250 

Tabulka 7 Srovnání cen 

Jak je vidět v Tabulka 7, opravdu nejvýhodněji vychází varianta Office 365 bez přítomnosti lokál-

ní verze Office 2010. Podle aplikace
12

, která pomůže uživateli získat přehled o cenách jednotlivých 

verzí v multilicenčním režimu, taktéž vychází jako Office 365, oproti lokálním verzím, vítězně. Rád 

bych ovšem zdůraznil, že ceny produktů určených pro firemní použití se odvíjejí především od aktuál-

ních nabídek dealerů. Je tedy na každé firmě, k jaké verzi produktu se nakonec přikloní. 

Zmiňoval jsem zde také, že je poměrně škoda, když Microsoft nenabízí Office 365 i nefiremním 

uživatelům. Pro takové uživatele je z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější si pořídit klasický 

Office 2010, s nějakou z domácích licencí, jejíž ceny se dnes pohybuje okolo 3tis Kč. Běžný uživatel 

asi nebude po půl roce mít potřebu SW měnit za jiný. Takže se s touto verzí bohatě vystačí. 

6.4.2  Windows Azure13 

Nyní si uvedeme produktový popis cloudové platformy Windows Azure. Bližší pohled bude následo-

vat později. Pro tuto chvíli se seznámíme s jeho významem a použitím.  

Windows Azure je cloudový operační systém, založený na Windows Server 2008 R2 64bit 

s využitím upravené technologie Hyper-V. Je postaven na technologiích .NET a právě díky tomu chce 

nabídnout snadný přechod mezi ne-cloudovou a cloudovou podobou. 

 A pokud bychom jej chtěli zařadit do 3 hlavních druhů servisních modelů, jedná se o PaaS, tedy 

platforma jako služba. A skutečně, uživateli, či firmám je nabízen prostor nejen databázový, ale i 

úložný. Možnost vytvářet své servery, atp. 

V souvislosti s Windows Azure platformou se setkáváme i s pojmem AppFabric. Jedná se o virtu-

ální službu, která dokáže propojovat aplikace nejen na úrovni cloudu, ale i mezi cloudem a službami, 

které jsou mimo cloud. Obsahuje dvě velmi důležité součásti: (27) 

 Řízení přístupu 

Tato komponenta se stará o řízení, tj. ověřování přístupu uživatelů či aplikací 

k využívání cloudových služeb. 

 Service bus (sběrnice služeb) 

Service bus zajišťuje konektivitu v rámci rozdílných služeb jak na úrovni cloudu, či fi-

remním hardwarem.  

 

                                                      

12
 http://www.microsoft.com/licensing/mla/default.aspx 

13
 https://www.windowsazure.com/en-us/home/features/compute/ 
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Jak už to tak u cloudových poskytovatelů bývá, nabízí i Azure model „pay-as-you-go“, který se 

týká všech jeho komponent – SQL databáze, úložiště a velikosti, resp. síly virtuálního výpočetního 

stroje. Informace o jejich cenách naleznete v Tabulka 8. Ve virtuálním prostředí poté uživatelé spouští 

své aplikace, které se dělí do 3 základních typů rolí. Role je specifickou vlastností služby, vypovídá o 

jejím charakteru. 

 Web role 

Provozuje na IIS web serveru klasické webové aplikace. V našem případě se jedná o 

aplikaci napsanou v ASP.NET. 

 Worker role 

Primárně je tato role navržena na běh na pozadí, k provádění specifických úloh. Je zajiš-

těna komunikace s různými typy Azure úložišť. Po spuštění běží nezávisle na Web roli, 

ačkoli obě mohou být součástí jedné větší služby. Worker role ovšem běží mimo pro-

středí, ve kterém je spuštěna Web role. Worker role v sobě obsahuje metody start a stop, 

které řídí běh služby. (28) 

 Virtual Machine (VM) 

Pokud chce uživatel plně přizpůsobitelné prostředí, může využít možnosti nahrát na 

Azure svou verzi systému Windows Server 2008 v podobě tzv. „image
14

“.  Tento sys-

tém si uživatel může nadále rozšiřovat instalací vlastních programů.  

Tato platforma není omezena pouze na technologie, které vycházejí z .NET, ale umí v případě 

Web role, pracovat i s PHP. Worker role dokáže využít např. i Javu 

Azure SQL15 

Mnoho aplikací jistě potřebuje ukládat různé informace do perzistentní databáze. Proto i v Azure na-

lezneme relační databázi Azure SQL. Ta je svým principem založená na T-SQL. K databázi lze přistu-

povat hned několika způsoby. Jednak přes uživatelské rozhraní přímo v Azure Management, jehož 

praktičnost je na povážnou, poté přes SQL Server Studio a konečně i přes speciální připojovací řetě-

zec, který se vloží do programového kódu. S komentářem, jež se týká  připojení Azure SQL se ještě 

setkáme. 

 

Azure úložiště16 

Dovoluje uživateli ukládat různé objekty od různých souborů až po tabulková data. Soubory jsou 

ukládány v tzv. BLOB podobě, takže se jedná o binárně zpracovaná  data.  Taková data lze v případě 

potřeby připojit k aplikacím v podobě virtuálních disků, které jsou přenosné napříč soukromými a 

veřejnými cloudy. 

                                                      

14
 virtuální obraz, resp. forma média 

15
 https://www.windowsazure.com/en-us/home/features/sql-azure/ 

16
 https://www.windowsazure.com/en-us/home/features/storage/ 
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Mimoto je zde možnost, data nějakým způsobem strukturovat. Pro tento účel existuje varianta data 

ukládat do tabulek, jež využívají NoSQL, o kterém zde již byla zmínka.  

 

Typ služby Jednotka Cena 

Uložení až 50TB dat do Azure Storage GB $0.11 

Databáze o velikosti 10GB, Azure SQL
17

 Den $1.48 

Azure VM, 2 CPU, 3.5GB paměti Hod $0.24 

Tabulka 8 Vybrané ceny služeb Windows Azure 

6.4.3  Ostatní produkty 

Windows Server Hyper-V18 

Přináší, především firemním uživatelům, možnost zřídit si privátní cloud pomocí dvou dodávaných 

systémů, a to Microsoft SsystémCenter 2012, či Microsoft Windows Server 2008 R2. Obrovská výho-

da pro takové společnosti vyplývá z faktu, že k využívání privátního cloudu jim stačí jejich současná 

datacentra, čímž získají absolutní kontrolu nad svými procesy. 

A jelikož se jedná o privátní sféru CC, nebudeme se jí tolik věnovat. 

Windows Intune 

Poměrně velice zajímavá alternativa pro všechny administrátory, kteří mají mimo jiné na starosti za-

bezpečení počítačů v síti.  

Nejedná se o nic jiného, než že se na potřebné počítače spustí program, který poté na pozadí ko-

munikuje s datacentrem, jemuž oznamuje, co se v počítači udává z hlediska bezpečnosti. V počítači 

mimo tento program musí být nainstalován i antivir. Ten lze poté vzdáleně ovládat, právě přes rozhra-

ní Windows Intune. 

Microsoft Intune prezentuje z hlediska bezpečnosti, jedná se však o službu, která dokáže vzdáleně 

ovládat počítače do tohoto programu zapojené. 

6.4.4  Srnutí 

Ani nabídka od Microsoftu není nikterak malá. Jde vidět, že Microsoft sází především na své, historií 

osvědčené, produkty a snaží se přinést takové platformy, aby bylo pro uživatele snadné migrovat do 

cloudu své stávající řešení. 

 

                                                      

17
 ceník a metoda účtování viz odkaz poznámka 8 

18
 http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/private-cloud/overview.aspx 
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7   Aplikace 

7.1.1  Proč 

Cílem aplikace je praktická demonstrace, jak se postupuje při vývoji cloudových aplikací, a jak se 

takové aplikace nahrávají do takových prostředí, posoudit, zdali je tento postup složitý nebo vyžaduje 

nějaké speciální dovednosti. 

Aplikace by měla sloužit imaginární firmě, aby s její pomocí mohla sledovat pracovní činnosti 

zaměstnanců a jejich pohyb v rámci několika poboček, jež tato firma vlastní.  Po naimplementování 

následovala další část a to publikování aplikace do zvoleného prostředí Windows Azure. 

I přes široký výběr poskytovatelů cloudu, padlo nakonec finální rozhodnutí pro Windows Azure, 

především z toho důvodu, že umožňuje práci s ASP.NET a dobře spolupracuje s Visual Studiem. 

K rozhodnutí také dopomohl fakt, že Windows nabízel Azure na 3 měsíční vyzkoušení, bez peněžních 

poplatků za zřízení a následný provoz, který se jinak musí platit.  Tudíž nenabízí možnost podporovat 

zdarma ani velmi málo náročné aplikace.  

7.1.2  Prerekvizity 

Nyní už víme důvody, proč byla zvolena platforma Azure od společnosti Microsoft. Abychom však 

s ní mohli pracovat, je důležité podstoupit tyto kroky v případě, že je uživatel již neabsolvoval. 

Je logické, že nejprve si musíme službu zřídit. Založení nového Azure účtu probíhá na této adre-

se
19

. Docela mne zarazilo, že registrace byla poměrně dlouhá a enormně zvědavá na uživatelovy atri-

buty. Navíc těm, kteří nevlastní platební kartu, se brána k registraci automaticky uzavírá. Microsoft 

tento, pro mnohé obtěžující krok, hájí tím, že se k vyzkoušení využívání služby registrují jen ti, kteří o 

ni jeví opravdový zájem. Po tomto kroku je Azure připraveno k využití s jistým výkonovým omeze-

ním, které ovšem plně dostačuje pro náš případ. Nutno poznamenat, že po skončení tohoto zkušebního 

období každý, zde registrovaný uživatel, automaticky najíždí na placenou verzi.  

Doinstalování balíčku Azure SDK, stažitelného z oficiálních stránek, který rozšiřuje Visual Studio 

o možnost práce s projekty cloudu. 

7.1.3  Analýza aplikace 

Abychom mohli začít implementovat aplikaci, potřebujeme dopředu znát, jakou funkčnost od ní oče-

káváme. Aplikace by především měla, jak již bylo předesláno, sloužit naší imaginární firmě 

k zaznamenávaní, co její zaměstnanci v danou pracovní dobu provádí. Shrňme si tedy, co po aplikaci 

požadujeme. 

 Zavedení uživatelských účtů 

 Možnost pro zaměstnance vkládat aktuální pracovní činnost 

 Sledování zmíněných činností 

                                                      

19
 https://www.windowsazure.com/en-us/pricing/free-trial/ 
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 Základní uživatelské rozhraní  

 

Schopnosti systému si můžete prohlédnout v Obrázek 2  

 

Obrázek 2 Diagram případů užití 

Systém tedy rozeznává 3 hlavní aktéry. Zaměstnance, Administrátora a Náhodného uživatele, kte-

rému pouze nabídne možnost se pouze se přihlásit do systému. 

Jak je vidět, administrátorovi systém umožňuje poměrně hodně možností. Přiblížíme si několik 

z nich. 

 Vložení nového zaměstnance 

Administrátor může vkládat nového zaměstnance. Před vložením do databáze se zkont-

roluje, zdali jsou vyplněna všechna požadovaná pole, především email, na který se kla-

de velký důraz. Zkontroluje se, zdali obsahuje vše patřičné, co správný e-mail obsaho-

vat musí. Je to z toho důvodu, že se na něj zasílají vygenerované přístupové údaje, pro 

nově vkládaného uživatele. 
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 Prohlížení odpracovaných úkolů 

Systém administrátorovi zobrazí seznam aktivních zaměstnanců, tj. takových, kteří již 

něco odpracovali. Administrátor si poté vybere libovolného z nich a podle určeného ča-

sového období se zobrazí všechny úkoly, jež zaměstnanec prováděl. 

 

Jelikož se jedná o internetovou aplikaci, která pracuje s daty, další úkol byl tedy zřejmý, a to, po-

kud možno, co nejideálněji navrhnout databázi.  

Databáze 

Určitě by bylo nyní vhodné si popsat, jaké entity se v databázi vyskytují a jaké mají mezi s sebou 

vztahy. Databáze rozlišuje tyto entity 

 Zaměstnanec 

 Uživatel 

 Pobočka 

 Pracovní pozice 

 Aktivita 

 Záznam práce 

 Projekt 

Zaměstnanec může být na jedné pracovní pozici, která se může vykonávat napříč firemními po-

bočkami, takže na pobočkách se prolínají pozice i s jinými pobočkami. Informace o evidenci pracovní 

aktivity  spočívá v zaevidování úkolu, který se provádí na nějakém projektu. Pro přihlašování do sys-

tému slouží tabulka Users, kde se ukládají zašifrovaná přístupová jména a hesla uživatelů a informace 

o roli, pod jakou uživatel v systému vystupuje. 

Rozeznávání uživatelů bude probíhat pomocí formulářové autentizace. Po kontrole existenci údajů se 

vytvoří tzv. FormsAuthenticationTicket do nějž se uloží informace o roli ve formátu textového 

řetězce. Omezení pro přístup se poté zadává do souboru Web.config, kde se určí, kdo ke které stránce 

může přistoupit. Pokud k nějaké stránce přistupuje uživatel a systém jej rozpozná jako neautentizova-

ného, přesměruje jej na stránku přihlášení. 
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Grafickou podobu návrhu si můžete prohlédnout na Obrázek 3 

Obrázek 3 Grafické znázornění návrhu databáze 
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Obrázek 4 Návrh tříd 

Určitě by byl vhodný nějaký komentář k výše uvedeným třídám. Všechny třídy, které mají ve 

jméně název entity, mají víceméně podobný obsah. V základě se jedná o pokrytí operací pro komuni-

kaci s databází, především vkládání, aktualizování, či specifické výběry. 

IPaddress je třída obsahující metody pro přiřazení IP adresy v zadaném rozsahu, zatímco 

IpTranslator je třída, která ze zadané IP adresy zjistí, ze kterého města pochází. Jelikož je v systému 

možnost registrovat nové zaměstnance, proto byly vytvořeny třídy Email, ControlEmail a Password-

Generator. Už z názvu může být patrné, jejich určení. Email umí posílat uvítací zprávu elektronickou 

poštou, ControlEmail zase kontroluje zprávné zadání adresy a poslední z nich vygeneruje heslo se 

zadanou délkou. To vše se odešle uživateli, který je připraven se přihlásit. Třída DatetimeSQL vznikla 

po problémech s kompatibilitou, viz podkapitola 397.1.4 , aby ulehčila a sjednotila vytváření texto-

vých řetězců s datumem. Další třída FormatQueries slouží z čistě estetických důvodů, kvůli zachová-

ní čitelnosti kódu, tak, že shromažďuje na jedno místo poměrně velké a dlouhé SQL příkazy. Poslední 

dvě třídy Database a ManageDatabase obsahují metody pro připojování k databázi a vytváření a pro-

vádění dotazů.  
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Seznam tříd uvedený v Obrázek 4 ještě není finální. Jedná se o třídy, které z většiny komunikují 

s databází a starají se o celkovou logiku aplikace. Nicméně, v systému se nachází i další třídy a to pře-

devším v samotných „behind-code“ souborech, které jsou součástí .aspx stránek. 

7.1.4  Implementace 

Třídy zobrazené v Obrázek 4 ovšem nevznikly najednou z ničeho. Vznikaly postupně, podle vývoje 

aplikace a aktuálních úkolů. Proto bych se tedy vrátil zpět na začátek, kdy ještě v systému není ani 

jedna třída.  

Po úspěšném nainstalování Azure SDK nám nyní Visual Studio dovolí vytvořit tzv. „cloud soluti-

on“. Poté, co zadáme název, zobrazí se nám dialogové okénko (Obrázek 5) ke zvolení rolí. 

 

Obrázek 5 Výběr rolí 

Vidíme, že se zde vyskytuje několik rolí na výběr. V podstatě jsou zde ovšem jen dvě. Web role 

zastupují první tři uvedené. Ty se liší jen podle verze a použití, resp. nepoužití návrhového vzoru 

MVC. Tento návrhový vzor má za cíl rozdělit od sebe řídící aplikační logiku, datový model a použité 

uživatelské rozhraní.  

Worker roli jsme si již vysvětlili. Existuje ještě jeden typ role a to je WCF Service, o co se jedná? 

WCF dovoluje programátorovi začít využívat techniku klient-server, neboť WCF se chová právě jako 

server. Ten může mezi klientem vyměňovat různé informace a reagovat na klientovo volání. Použití 

nachází především v SOA, tj. v architekturách, jež jsou orientovány na poskytování služeb.  

Pozorný čtenář jistě zaznamená, že v Obrázek 5 chybí zmínka o posledním typu role, tedy roli 

VM. Tuto roli lze přidat do projektu až po absolvování tohoto výběru, klepnutím pravým tlačítkem 

myši na rozbalenou adresářovou strukturu projektu. 
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Problémy s implementací spojené 

Téměř žádná aplikace se neobejde bez komplikací a překážek. Stejně tak to platí i pro tuto implemen-

taci.  

1. Evidence IP adres  

Do systému měly být vkládány IP adresy počítačů, ze kterých daní zaměstnanci záznamy 

vkládali. Objevil jsem však problém, že po většinu času je aplikace spouštěna a testována na 

lokálním počítači s pevnou IP adresou http://127.0.0.1, tedy adresou pro localhost. Proto 

by byly záznamy v tabulkách poměrně stejnotvárné. Rozhodl jsem se pro řešení, že každá po-

bočka má nastavený rozsah IP adres, ze kterého je – za účelem testování – uživateli náhodně 

přidělena jedna IP z daného rozsahu. Přemýšlel jsem však i nad variantou, jak získat z IP adre-

sy informaci o městě, v kterého se uživatel připojuje. Podařilo se mi najít na Internetu službu, 

která tuto konverzi provádí a použil ji alespoň jako dodatečnou informaci pro případ, že se 

služba spustí mimo localhost.  

2. Převod formátu DateTime z C# do SQL 

Nejedná se o nikterak závažnou, aplikaci ohrožující chybu. Jelikož v  této aplikaci poměrně 

často využívám ukládání dat společně s hodnotou času. Objevil jsem však zvláštní chování, 

když jsem na objekt typu DateTime zavolal metodu .ToString(), která vypíše dané datum ve 

formátu „YYYY-MM-DD HH-MM-SS“. Když ovšem takto funkcí naformátovaný string byl vložen 

mezi parametry vstupující do databáze, databáze ohlásila chybu. Poté, co jsem zkoušel vložit 

naprosto stejně naformátovaný čas „ručně“ tím, že jsem jej postupně vypsal, vložení proběhlo 

v pořádku. Nutno poznamenat, že i datový formát sloupce tabulky byl taktéž v DateTime. A 

přitom se jedná o produkt téže společnosti, takže by se dalo předpokládat, že podobných pro-

blému s kompatibilitou datových formátů bude co nejméně. 

Zjistil jsem však, že se tento problém dá obejít i jinak. Je nutné, např. u parametrů procedur 

uvést jako datový typ SqlDbType.DateTime a komplikace by měla zmizet. 

 

3. Připravení balíčku aplikace pro Azure 

 

Aby mohla být aplikace nahrána do prostředí Azure, je zapotřebí ji pomocí Visual Studia 

proměnit v takzvaný „balíček“. Poté, co jsem aplikaci vyvinul do dostatečné míry, vhodné na 

publikování, vyskytla se poměrně závažná chyba, která znemožnila úspěšně dokončit vytvořit 

aplikační balíček. Chybový výpis mi naznačoval, že není něco v pořádku s jedním .dll soubo-

rem. Ani po jeho odstranění problém nezmizel, protože výpis ukázal jiný dll soubor. Po chvil-

ce bezradnosti, tápání a přečtení různých internetových diskusí, mě napadlo, umístit složku 

obsahující celý projekt na pracovní plochu a proces transformace opět zahájit. Ukázalo se, že 

proces byl úspěšný a že problémem byla příliš velká délka cesty k souborům. 

7.1.5  Publikování 

Nyní, když máme vytvořený konfigurační balíček (viz Obrázek 6) připravený na publikování do Win-

dows Azure, nás čeká zajistit ještě několik věcí, než se aplikace opravdu spustí. 
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Nejprve je nutné se přihlásit do prostředí Windows Azure Managemet, tam poté nastavit novou in-

stanci serveru a k ní připojit databázi, do které přeneseme svá data. 

K serveru je nutné nastavit seznam povolených IP adres pro administrátora, jinak bychom k němu 

nemohli přistupovat. 

I založení databáze proběhlo bez větších obtíží. Ovšem problém nastal s komunikací. Po vytvoření 

databáze nebylo možno s ní komunikovat ani jedním ze způsobů. Situace se ovšem změnila až na dru-

hý den. Těžko říct, kde mohla být chyba. Vše totiž bylo nakonfigurováno správně. Představa, že by se 

jednalo o důležitý krok v nahrávání firemních dat s denním zpožděním, není zrovna líbivá. Přičítám to 

právě tomu, že se nejedná o placenou verzi, ale verzi k vyzkoušení.  

Pokud máme vše nastavené a aplikaci připravenou v balíčku, čeká nás poslední „překážka“ a to je 

dialog pro vložení nové hostované služby (Obrázek 7). Vyplníme požadované údaje, mezi které patří i 

volba datacentra a připojíme dva soubory ze složky app.publish.  

Nyní je naše aplikace připravena na provoz v cloudu. Za pár okamžiků se vygeneruje i odkaz na 

prohlížení.  

Uvidíme, že jedna role může mít několik instancí, které zajišťují zvýšenou dostupnost služby 

v případě, že jedna nečekaně ukončí svůj běh. 

7.1.6  Testování 

Ihned po nasazení byla aplikace testována. Při testování byly vyzkoušeny všechny stránky. Azure rea-

goval opravdu pružně, proto se nedostavovaly žádné výrazné prodlevy, které by znepříjemňovaly po-

žitek z prohlížení. 

Na přiloženém DVD také naleznete odkaz pro přístup k této aplikaci. Nebudu jej uvádět zde, pro-

tože má omezenou platnost. Naleznete tam také přístupová jména a hesla již vytvořených účtů. 

 

Obrázek 6 Obsah složky app.publish 
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Obrázek 7 Vložení nové hostované služby 
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8   Závěr 

Nyní jsme se dostali na samotný závěr této práce. Získali jsme přehled o tom, co pojem cloud compu-

ting znamená, jaké jsou jeho typy a zmínili jsme i možná rizika. Po představení několika nejvýznam-

nějších firem v oblast cloud computingu, jsme byli svědky nasazení jedné aplikace do prostředí Win-

dows Azure.  

Je však důležité si uvědomit, že ačkoliv je tento přístup v posledních letech velice populární, tak 

stále není určen úplně pro všechny. Pro každou firmu, či potencionálního zákazníka, to tedy znamená 

zamyslet se nad tím, co vlastně, od tohoto modelu přístupu k výpočetním zdrojům, očekávají. Po tako-

vém zamyšlení musí bezprostředně následovat cenová kalkulace s jistým časovým horizontem a po-

rovnání řešení i s „ne-cloudovým“  řešením.  

Ceny nastavené u poskytovatelů mohou být zavádějící. Představa, že platíte $0.01 za hodinu pro-

vozu instance může být lákavá, ale po dvou, třech letech provozu se i z této maličké sumičky může 

vyvinout suma, převyšující náklady na pořízení vlastního HW, kdybychom mluvili o využívání infra-

struktury jako služby. 

Nebuďme však skeptičtí. Kdyby nebyl cloud výhodný, tak o něm ani neuslyšíme a přirozeně by 

sám zanikl. Zatím se však většina cloud poskytujících společností soustředí především na obrovské 

firmy a rozsáhlé projekty, u kterých nachází cloud své opodstatnění, právě ve výhodách v textu zmí-

něných.  

Budoucnost cloudu pro běžného uživatele vidím v poskytování aplikací jako služeb. Umožnit ma-

se oficiální přístup k placeným verzím softwaru, který potřebují využívat jen na krátkou chvíli. Ale 

než budou lokální i cloudové aplikace ve všech případech, které se týkají funkčnosti a ovládání, ekvi-

valentní, ještě mnoho vody uteče. 
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A. Přílohy 

Obsah přiloženého DVD: 
 

Na přiloženém DVD naleznete tyto složky: 

 Bakalářská práce  - text bakalářské práce ve formátu pdf 

 Aplikace – zdrojové kódy a solution MS Visual 2010 

 SQL- zdrojové kódy pro vytvoření databáze 

 Azure  

o účty – poskytuje informace o přihlašovacích jménech a heslech 

o snímky – snímky programu a Azure prostředí 


