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Proč využívat hybridní cloud?
Cloud computingu se věnuje hodně pozornosti a je k tomu dobrý důvod – je to směr, kterým
se ubírá celý obor IT. Místní datacentra ale hrají také důležitou roli, a to bude platit i v budoucnu.
Pro mnoho společností je zásadní spojit tyto dvě oblasti do hybridního cloudu.
Společnost Microsoft si tuto skutečnost uvědomuje. Proto vám nabízíme širokou škálu cloudových
a místních technologií, které dokáží optimálně spolupracovat. A na rozdíl od konkurence vám nabízíme
možnost zvolit řešení přizpůsobené přesně na míru vašim potřebám. Naším cílem je poskytovat
konzistentní hybridní cloud, který podporuje přístup, jenž si zvolíte.
Ale co přesně je hybridní cloud? Není snadné se shodnout na přesné definici. Existují však některé jasné
požadavky, které musí hybridní cloud splňovat. Potřebujete mít například možnost propojit svá místní
datacentra s cloudem, což vám zajistí služba Azure Virtual Network, Azure ExpressRoute nebo další
služby od společnosti Microsoft. Ale jen základní schopnost propojení nestačí. Hybridní cloud by měl
umět víc a poskytovat kompletní sadu konzistentních služeb.
Podle společnosti Microsoft musí skutečný hybridní cloud stát na čtyřech prvcích, z nichž každý
přináší významné výhody. Jsou to tyto:


Společná identita pro místní a cloudové aplikace. Tento prvek zvyšuje produktivitu vašich uživatelů
tím, že jim umožňuje jednotné přihlášení do všech aplikací.



Integrovaná správa a zabezpečení v celém vašem hybridním cloudu. Umožňuje sledování, spravování
a zabezpečení vašeho prostředí, což vám dává větší přehled a kontrolu.



Konzistentní datová platforma pro vaše datacentrum a cloud. Umožňuje přenositelnost dat a snadný
přístup k místním a cloudovým datovým službám, což vám dává možnost spolehlivě svá data
využívat.



Jednotný vývoj a DevOps napříč cloudem a vašimi místními datacentry. Umožňuje přesouvat
aplikace mezi dvěma prostředími podle potřeby. Zlepšuje také efektivitu práce vývojářů, protože
obě místa nyní využívají stejné vývojové prostředí.

Tyto čtyři prvky společně vytváří konzistentní prostředí pro vývojáře, analytiky, IT manažery a uživatele.
Obrázek č. 1 uvádí příklad technologie Microsoft pro každý z výše uvedených prvků.
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Obrázek č. 1: Hybridní cloud musí poskytovat konzistentní řešení ve čtyřech oblastech: identita, správa
a bezpečnost, datová platforma a vývoj a DevOps.

Jak je vidět na obrázku, Microsoft nabízí hybridní cloudové technologie, které pokrývají všechny čtyři
oblasti. Jsou to například tyto:


Azure Active Directory spolupracuje s vaší místní Active Directory a vytváří tak společnou identitu
pro vaše uživatele.



Azure poskytuje integrované služby správy a bezpečnosti pro cloudovou a místní infrastrukturu.



Služby Azure data services se propojí s SQL Serverem a vytvoří konzistentní datovou platformu.



Služby Microsoft Azure v cloudu v kombinaci s místními prostředky Microsoft Azure Stack umožňují
jednotný vývoj a DevOps.

Co se stane, když se pokusíte vytvořit hybridní cloud bez těchto čtyř prvků? Stručně řečeno „bude to
bolet”. Budete se muset vypořádávat se spoustu neshod napříč celým svým prostředím. Tyto neshody
povedou ke složitosti, kvůli které bude těžší váš cloud využívat, ovládat a zabezpečit. Zvýší se tím rizika,
zatímco výhody pro vaše uživatele budou mizet.
Mnohem lepší je vytvořit skutečně konzistentní hybridní cloud se všemi jeho výhodami. Jak pochopíte
z tohoto dokumentu, Microsoft vám skutečně může tyto výhody s přehledem nabídnout.

Požadavek: Společná identita
Když si uživatelé spustí aplikace, mělo by být jedno, zda jsou tyto aplikace spuštěné na místě nebo
z cloudu. Jedním z hlavních předpokladů k tomu je společná identita, a proto společnost
Microsoft vytvořila Azure Active Directory (Azure AD). Tato cloudová služba nabízí zabezpečené
jednotné přihlašování, automatické zřizování účtů nových uživatelů a další funkce.
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Umožněte svým uživatelům jednotné přihlašování k aplikacím odkudkoli
Nikdo nemá rád, když si musí pamatovat různá hesla. Jednotné přihlášení – možnost přihlásit se jednou
a pak mít přístup ke všem aplikacím – se už v podnicích využívá dávno. Nicméně s rozvojem
SaaS (software jako služba) je třeba problém jednotného přihlašování vyřešit znovu. Místo přihlašování
se zvlášť do každé aplikace by měli uživatelé mít možnost přihlásit se jenom jednou a pak mít přístup
k aplikacím spuštěným jak na místě, tak z cloudu, tedy k aplikacím SaaS. Obrázek č. 2 ukazuje, jak je to
díky Azure AD možné.

Obrázek 2: Azure Active Directory umožňuje uživateli přihlásit se jednou, a pak mít přístup k místním
i cloudovým aplikacím.

Chce-li nějaká společnost využívat Azure AD v hybridním cloudu, musí nejprve připojit svou místní službu
Active Directory k Azure AD v cloudu. Uživatelé se potom mohou přihlásit jako obvykle, Azure AD je pro
ně neviditelné. Tito uživatelé mají nyní přístup k aplikacím na místě i ke cloudovým aplikacím, aniž by
se museli znovu přihlašovat. Získají jednotné přihlašování platné pro celý jejich hybridní svět.
Služba Azure AD podporuje cloudové aplikace od společnosti Microsoft, včetně služeb Office 365 a
Dynamics 365. Podporuje také mnoho dalších SaaS, včetně služby Google Apps, Salesforce CRM,
Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday a tisíce dalších. Stejně jako služba Active Directory umožňuje
jednotné přihlášení k místním aplikacím od mnoha různých dodavatelů, Azure AD umožňuje to samé
u cloudových aplikací od mnoha poskytovatelů SaaS.
Jednotné přihlašování pomocí Azure AD má i další výhody, včetně těchto:


Díky tomu, že Azure AD poskytuje společný účet pro mnoho aplikací, není tolik zapotřebí mít různá
hesla, která by uživatelé mohli střídavě používat pro různé aplikace SaaS. To zlepšuje zabezpečení,
protože při prolomení databáze hesel na některých webových stránkách nejspíš nedojde k vyzrazení
hesla, které by se zároveň používalo i v jiné aplikaci.



Když nějaký uživatel opustí vaši organizaci, může správce ukončit jeho přístup ke všem aplikacím
(cloudovým nebo místním) jednoduše tak, že ho odstraní z Azure AD. Kdyby měl místo toho uživatel
různá přihlášení pro různé aplikace, správce by musel každé z nich jednotlivě vyhledat a odstranit.
3

Široká podpora, kterou společnost Microsoft hybridní identitě poskytuje, je mezi hlavními poskytovateli
cloudových platforem ojedinělá. Například AWS Identity a Access Management se zaměřují na řízení
identity pro samotné AWS a pro prostředky, které pracují na AWS. Na rozdíl od Azure AD neposkytuje
AWS Identity obecné řešení pro jednotné přihlášení, které by fungovalo napříč cloudovými aplikacemi
od mnoha dodavatelů.

Hybridní aplikace SaaS
Aplikace, které fungují jak na principu SaaS, tak jako místní produkty, představují další formu
hybridního cloudového computingu. Například Office 365 obsahuje několik součástí, které
fungují tímto způsobem, včetně Exchange a SharePoint.
V hybridním světě mohou být velmi užitečné hybridní SaaS aplikace. Například SharePoint
Online a SharePoint Server umožňují práci v jednotném administrativním prostředí,
stejně jako Exchange Online a Exchange Server. Tyto aplikace poskytují také další
výhody hybridního řešení, například podporu služby SharePoint pro vyhledávání
v SharePoint Online i v SharePoint Server a schopnost využívat společnou
e-mailovou doménu pro Exchange Online a Exchange Server.
Stejně jako u ostatních aplikací, i u hybridních SaaS řešení je třeba vyřešit otázku identity.
U Office 365 je řešením tohoto problému Azure AD. Každá organizace využívající služeb
Office 365 využívá zároveň Azure AD, i když to na první pohled není vidět. To umožňuje
například přiřazovat licence ke konkrétním aplikacím sady Office 365 podle skupin AD,
aby každý, kdo je v určité sskupině získal přístup. Kombinace hybridní identity s hybridními
SaaS aplikacemi je dalším způsobem, jak konzistentní hybridní cloud pomáhá vaší organizaci.

Ochrana identit v místních i cloudových prostředích
Přístup k mnoha aplikacím pomocí společné identity má reálné výhody. S tím také narůstá potřeba
chránit tuto identitu. Společnost Microsoft nabízí několik způsobů, jak zajistit její ochranu.
Například služba Azure AD poskytuje Multi-Factor Authentication (MFA). S touto možností vyžaduje
přihlášení do Azure AD víc, než jen pouhé heslo. K přihlášení uživatele je zapotřebí rovněž další prvek,
například zadání kódu odeslaného na jeho mobilní telefon. Díky MFA se útočník, který ukradne heslo
uživatele, stejně nemůže jako tento uživatel přihlásit. Musel by mít přístup i k uživatelovu telefonu nebo
k jinému prostředku použitému pro ověření. Výsledkem je lepší ochrana identity a nižší riziko.
Azure AD podporuje také zásady podmíněného přístupu. Ty umožňují správci regulovat přístup ke
konkrétním aplikacím nejen pomocí uživatelovy identity, ale také na základě toho, jaké zařízení uživatel
používá, kde se nachází, do které skupiny patří a tak dále. Identity uživatelů určují hranice vašeho
hybridního cloudu, proto je důležité je chránit pomocí MFA a podmíněného přístupu. Kromě toho nabízí
Microsoft multiplatformní API pro integraci správy identit do místních nebo cloudových aplikací,
s podporou pro všechny moderní protokoly, včetně SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0 a OpenID Connect.
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Požadavek: Integrovaná správa a zabezpečení
Hybridní cloud vám umožní rozšířit možnosti poskytování IT služeb ve vaší organizaci. Nicméně faktem
je, že hybridní cloudy přinášejí nové výzvy pro správu a bezpečnost. K náročným úkolům patří zejména:

monitorování spojené místní infrastruktury a cloudových zdrojů;


efektivní automatizace všeho, co automatizovat lze, například reakce na výstrahy aktivované
prostřednictvím monitorování;



zabezpečení většího prostoru, který hybridní cloud otevírá;



zajištění efektivního zálohování dat a zotavení po havárii pro cloudové a místní zdroje.

Řešení těchto problémů vyžaduje zvláštní přístup k řízení a zabezpečení, určený pro hybridní cloudy.
Microsoft proto poskytuje služby pro správu a zabezpečení z Azure, čímž vám zajišťuje integrované
funkce v celém provozním cyklu. Azure zahrnuje ucelený soubor nástrojů pro monitorování, konfiguraci
a ochranu vašeho hybridního cloudu. Na obrázku č. 3 vidíte schéma řízení a zabezpečení pomocí služby
Azure (kterému se také občas říká sada Operations Management Suite).

Obrázek č. 3: Azure poskytuje integrované služby správy a zabezpečení pro moderní hybridní cloud.

Služby správy a zabezpečení Azure jsou navržené pro hybridní a heterogenní svět a umožňují vám mít
větší kontrolu nad systémy Windows a Linux běžícími v Azure nebo ve vašem místním datacentru.
Navíc, přestože to na obrázku není ukázáno, můžete působnost těchto služeb Azure rozšířit na správu
systémů Windows a Linux běžících pomocí hostingových služeb nebo na jiných cloudových platformách,
například AWS.
Přístup k řízení životního cyklu prostřednictvím Azure stojí na čtyřech klíčových službách: Insight and
Analytics, Automation and Control, Protection and Recovery, a Security and Compliance. Všechny jsou
přístupné prostřednictvím jediného řídicího panelu. Příklad takového panelu je uvedený na obrázku č. 4.
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Obrázek č. 4: Řídicí panel pro monitorování umožňuje podrobné a přizpůsobitelné zobrazení prostředí
hybridního cloudu.

Ovládací panel je sestavený z dlaždic, jejichž zobrazení si každý uživatel může přizpůsobit svým
potřebám. Uživatel zaměřený na zabezpečení si může například zvolit zobrazení aktuálního stavu
antimalwarového softwaru na spravovaných systémech, počet nevyřešených bezpečnostních problémů
a mapu, která ukazuje, odkud hrozby pocházejí. Uživatel zodpovědný za zálohování si může zvolit
zobrazení informací o posledním zálohování na virtuálních počítačích, u e-mailů a dalších dat. Uživatel
zodpovědný za všechny tyto oblasti, si může nastavit zobrazení kombinace těchto věcí. Služby správa
a zabezpečení Azure jsou navrženy jako účinné nástroje pro pracovníky zodpovědné za více oblastí.
Toto přizpůsobitelné rozhraní umožňuje všem uživatelům přístup k informacím a službám přesně podle
jejich požadavků, ať jsou jakékoli. A protože Azure cloud services jsou určené pro hybridní svět, může
obrázek na řídicím panelu pokrýt místní i cloudová datacentra.

Jednotný přehled a analýza napříč hybridním cloudem
Jedním z nejdůležitějších aspektů řízení je monitorování, které vám umožňuje mít přehled o tom, co se
děje ve vašem světě. To je v hybridním cloudu obzvlášť náročné, protože potřebujete schopnost pokrýt
místní i cloudová datacentra. Azure nabízí řešení v podobě služby Insight and Analytics.
Služba Insight and Analytics shromažďuje informace, jako například zaprotokolovaná data, údaje
o výkonu a o systémech, které monitoruje. Pomocí řídicího panelu může potom uživatel vytvářet vlastní
požadavky na vyhodnocování těchto dat nebo vytvořit dotazy, které se budou pravidelně opakovat a pak
vydat upozornění, když se objeví něco neobvyklého. A na podporu běžných situací, vhled a Analytics
zahrnuje skupinu řešení, která poskytují předdefinované dotazy a logické adresování konkrétní oblast.
Například řešení AD Assessment zobrazuje stav služby Active Directory spolu s návrhy na zlepšení,
zatímco řešení SQL Assessment poskytuje podobné informace o SQL Serveru.
Tato monitorovací služba Azure se můžete také připojit přímo k nástroji System Center Operations
Manager. To umožňuje službě Insight and Analytics získávat informace a výstrahy, které Operations
Manager obdrží ze systémů, jenž monitoruje. Připojení k nástroji Operations Manager umožňuje snadný
přístup k užitečným informacím, a proto je to osvědčený způsob, jak začít pracovat s Insight and
Analytics.
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Služba Insight and Analytics obsahuje také další užitečné nástroje, včetně následujících:


Mapa služeb může ve vašem hybridním prostředí automaticky najít distribuované aplikace, zobrazit
závislosti mezi součástmi aplikace (například mezi databází a obchodní logikou) a pomoci při řešení
problémů.



Nástroj Network Performance Monitor umožňuje správci sledovat výkon sítě, včetně vazeb mezi
místními a cloudovými datacentry, a pak vyhledat a opravit potíže se sítí.

Následující jednoduchý scénář vám pomůže pochopit přínos této technologie. Předpokládejme, že Insight
and Analytics vygeneruje výstrahu v souvislosti s nějakou aplikací ve vašem prostředí. Správce může
pomocí mapy služeb porozumět struktuře této aplikace, a pak určit, že problém souvisí s databází SQL
Serveru dané aplikace. Správce může využít řešení SQL Assessment, které mu nabízí služba Insight and
Analytics, k tomu, aby tuto databázi podrobněji prozkoumal. Jedním z možných problémů může být
například to, že jedna z tabulek v databázi dosáhla své maximální velikosti. Jakmile to správce zjistí,
může danou tabulku zkrátit a aplikace bude opět fungovat normálně.
Tento proces hledání a odstraňování chyby je stejný, ať už je chybná databáze spuštěná místně, přes
poskytovatele hostingu nebo z cloudu. Je stejný také pro SQL Server a Azure SQL Database. Konzistence
je integrální součástí služby Insight and Analytics, protože tato služba byla navržena pro hybridní svět.
Srovnejte to s nabídkou jiných poskytovatelů cloudu. Například technologie AWS poskytuje CloudWatch
pro monitorování cloudového prostředí. Poskytuje ale jen málo informací o čemkoli jiném, protože
nebyla navržena pro hybridní svět. Mapa služeb může naopak automaticky odhalovat aplikace, které
využívají cloudová a místní datacentra. a monitorovací schopnosti služby Insight and Analytics v Azure si
poradí v obou prostředích úplně stejně. Tato služba Azure je navržená od základu pro práci s hybridním
cloudem.

Automatizace správy pro váš hybridní cloud
Automatizovat co nejvíce řídicích prvků vašeho systému je obecně vzato dobrý nápad. Aby bylo
možné něco takového podniknout z cloudu, obsahuje Azure službu Automation and Control. Tato
služba umožňuje vašim správcům vytvářet skripty PowerShell zvané Runbooks a automatizovat
běžné procesy.
Vraťme se k už uvedenému příkladu, kde Insight and Analytics odhalí problém v nějaké aplikaci a vyvolává
výstrahu. Jedním ze způsobů jak k tomuto problému přistoupit, je spolehnout se na správce, že chybu
najde a opraví. To může být jediná možnost v situaci, kdy se nějaký problém objeví poprvé. Pokud je
pravděpodobné, že se problém objeví znovu, proč nevytvořit automatizované řešení? Pomocí funkce
Automation and Control, může správce vytvořit sadu runbook, která podnikne stejné kroky (například
zkrátí tabulku v databázi), a pak ji nakonfigurovat, aby se spustila pokaždé, kdy se objeví výstraha.
To vede k rychlejšímu, spolehlivějšímu a úspornějšímu řešení problémů.
Služba Automation and Control dokáže řešit mnoho dalších typů problémů. Správci mohou vytvářet sady
Runbook, které obnovují uživatelská hesla, nastavují virtuální počítače pro vývojové prostředí nebo
vývojový plán a instalují opravy pro Windows a Linux. V zájmu usnadnění poskytuje Microsoft i další
společnosti galerie předdefinovaných skriptů pro řešení mnoha běžných scénářů. Kromě sad Runbook
poskytuje tato služba Azure také funkci konfigurace požadovaného stavu (DSC), která umožňuje nastavit
konfiguraci serveru s Windows nebo Linux, a následně danou konfiguraci monitorovat a prosadit.
V kombinaci s Insight and Analytics má služba Automation and Control jeden hlavní cíl: pomoci vám
aktivně vyhledávat a opravovat problémy ve vašem hybridním cloudu a to dříve, než budou mít
nepříznivý dopad na vaše podnikání.
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Získejte jednotný pohled na zabezpečení a dodržování předpisů
Žádný aspekt systémů managementu není důležitější než zabezpečení. Které z vašich systémů čelí útoku
právě teď? Odkud útoky pocházejí? Jaký je stav antimalwarového softwaru v každém z těchto systémů?
V hybridním cloudu byste měli být vždy schopní odpovědět na všechny tyto otázky jednotným
způsobem, ať se jedná o systémy běžící na místních nebo cloudových datacentrech.
Azure Security and Compliance tyto problémy řeší. Díky jednotné sadě nástrojů této služby může
správce v celém vašem hybridním cloudu předcházet hrozbám, odhalovat je a čelit jim, přestože možná
ani není specialistou na zabezpečení. Zde je několik příkladů toho, co tato funkce umožňuje:


Administrátoři mají kompletní přehled o stavu zabezpečení celého svého hybridního cloudu
na jediné obrazovce. K zobrazeným údajům mohou patřit informace o stavu antimalwarového
softwaru, o tom, zda systémy fungují v rámci určených základních konfigurací a další. Služba Security
and Compliance se opírá o mechanismus úložiště a dotazů využívaný službou Insight and Analytics,
což dodává stejný záběr a účinnost řízení bezpečnosti.



Takto široký přehled pomáhá správcům rychle rozpoznat bezpečnostní hrozby a reagovat na ně.
Když správce například zjistí, že virtuální síť není správně nakonfigurovaná, stiskne tlačítko na
panelu, aby chybu opravil. Nebo si všimne, že nějaká databáze v Azure SQL Database nemá povoleno
šifrování, a potom ho pomocí několika kliknutí zapne. Služba Security and Compliance dokonce
obsahuje i prioritní seznam chyb zabezpečení, jako jsou tyto, spolu s pokyny, jak je opravit.



Společnost Microsoft službu Azure Security and Compliance průběžně aktualizuje, takže je
připravená čelit novým hrozbám, jakmile se nějaké objeví. To pomáhá správci udržovat zabezpečení
v celém vašem hybridním cloudu na nejaktuálnější úrovni. A vzhledem k tomu, že tyto aktualizace
čerpají z informací společnosti Microsoft o útocích na Azure, Xbox a další cloudové služby, vychází
toto rozpoznávání hrozeb z velmi velkého objemu dat. Získáváte tak výhody plynoucí z bohatých
zkušeností společnosti Microsoft, spolu s neustálými aktualizacemi, které cloudové řešení umožňuje.

A opět stojí za to porovnat, co nabízí Azure s tím, co nabízí většina ostatních poskytovatelů cloudu. Tito
dodavatelé se zaměřují výhradně na cloud, a proto jejich řešení netýkají většinou nepokrývají širší
potřeby hybridního prostředí. A vzhledem k tomu, že ostatní velcí poskytovatelé cloudu často nemají tak
bohaté zkušenosti v poskytování softwaru pro řízení podniku, jako má Microsoft, nemusí tito
poskytovatelé rozumět tomu, co je potřeba ke správnému fungování místního a zároveň cloudového
prostředí.

Využití cloudových služeb pro zálohování místní infrastruktury a pro její zotavení
po havárii
Ať jsou data uložena kdekoli, je třeba je zálohovat. Vzhledem k obrovské kapacitě nízkonákladového
úložiště na cloudové platformě, jako je Azure, je rozumné využívat cloudové služby k těmto účelům.
Mnoho aplikací také potřebuje možnost zotavení po havárii (DR), aby mohly dál fungovat i navzdory
neočekávanému selhání. Cloud je vhodný i pro poskytování této služby.
Pro tyto potřeby poskytuje společnost Microsoft dvě odlišné služby: Azure Backup a Azure Site Recovery.
Jak již název napovídá, Azure Backup zálohuje data do datacenter Azure. Tato data mohou pocházet
z virtuálních počítačů se systémy Windows nebo Linux, dále z Exchange, SharePoint, SQL Server, nebo to
mohou být soubory systému Windows. Bez ohledu na zdroj, Azure Backup umožňuje ukládat kopie dat
na Azure, a následně data podle potřeby obnovit. A můžete obnovit právě ta data, která potřebujete.
Na rozdíl od zálohování na pásce není potřeba načítat celou pásku ze vzdáleného umístění. Azure Backup
umožňuje mít data uložena v geograficky redundantním úložišti, což jim poskytuje ochranu i v případě
nepravděpodobného scénáře, kdy by celé datacentrum Azure bylo vyřazeno z provozu.
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Azure Site Recovery je cloudová služba pro zotavení po havárii, která těží ze škálovatelnosti
a odolnosti platformy Azure. Obrázek č. 5 popisuje princip této služby.

Obrázek č. 5: Služba Azure Site Recovery poskytuje zotavení po havárii na virtuálních počítačích a fyzických
serverech, jejichž služby přechází při selhání na platformu Azure.

Službu Azure Site Recovery lze použít u virtuálních počítačů se systémem Linux a Windows, fungujících
na VMware nebo Hyper-V, a také na fyzických serverech. Ty mohou běžet kdekoli na vašem hybridním
cloudu: místně, u poskytovatelů hostingu, nebo (u virtuálních počítačů) na platformě Azure. Ať jsou
kdekoli, posílají tyto systémy pravidelné aktualizace do Azure Site Recovery v cloudu. V případě, že by
došlo ke katastrofě, zajistí služba převzetí služeb platformou Azure. Mimo jiného zajistí vytvoření
nezbytných virtuálních počítačů Azure, inicializuje je v posledním stavu uloženém v Azure Site Recovery
a nakonfiguruje virtuální sítě. Tato služba je určená i pro práci s komplexními úlohami, jaké obsahuje
například SAP, a poskytuje snadné a poměrně úsporné zotavení po havárii.
Backup a DR jsou běžně dostupné služby. v čem je tedy výjimečnost služeb Azure při použití s hybridním
cloudem? Odpovědí je, že Azure Backup a Azure Site Recovery jsou spravované cloudové služby.
Všechny cloudové platforma umožňují spuštění cizího softwaru pro zálohování i DR, a Azure to
umožňuje také. (Můžete klidně používat například CommVault, Veritas nebo jiný software
s Azure Blobs.) Hlavní rozdíl je v tom, že společnost Microsoft poskytuje spravované služby pro obojí,
což znamená, že nemusíte kupovat, instalovat a provozovat vlastní zálohování a DR řešení v cloudu.
Je to výrazně jednodušší než spravovat vlastní serverů v cloudu a je to významný příklad výhod
hybridního cloudu.
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Zůstat hybridní? Nebo zcela migrovat do cloudu?
Některé organizace plánují zůstat trvale hybridní. Jiné ale berou hybridní řešení jako přestupní
stanici na cestě ke cloudu. Jinými slovy, vnímají hybridní cloud jako součást své migrační
strategie.
Pokud patříte do druhé skupiny, konzistentní hybridní cloud vám může migraci výrazně usnadnit.
Azure Site Recovery může pomoci s migrací i se zotavení po havárii například díky tomu, že
dokáže vytvořit nové instance místních aplikací v Azure. Namísto ručního přesouvání aplikací do
cloudu se můžete spolehnout, že to Azure Site Recovery udělá za vás a zkrátí vám cestu k novým
instancím v cloudu. Hybridní cloud od společnosti Microsoft poskytuje další nástroje, například
migration wizard, který je součástí SQL Server Management Studio a umožňuje přesun místních
aplikací z SQL serveru do virtuálních počítačů Azure IaaS.
Microsoft pomáhá snížit náklady na migraci také tím, že vám umožňuje přenést si své místní
licence na Azure. Můžete používat své stávající místní licence v programu Software Assurance,
což vám umožní ušetřit až 40 procent na virtuálních počítačích s Windows Serverem na
platformě Azure s využitím programu Azure Hybrid Use Benefit. Podobně mobilita licencí
umožňuje flexibilní využít stávající licence SQL Serveru v programu Software Assurance v cloudu
bez dalších poplatků. Tyto výhody, každá jednotlivě nebo všechny dohromady, mohou vést ke
značným úsporám na vaší cestě k částečné nebo úplné migraci do cloudu. Můžete se také
spolehnout, že rozsáhlý partnerský ekosystém společnosti Microsoft, do kterého patří
společnosti jako Cloudamize a Movere, vám zajistí informace i nástroje potřebné pro migraci.
Ať se rozhodnete pro jakékoli možnosti, konzistentní přístup společnosti Microsoft k hybridnímu
cloudu vám pomůže uskutečnit plnou migraci snáz, rychleji a úsporněji.

Požadavek: Konzistentní datová platforma
Jaký způsob práce s daty v hybridního cloudu je nejlepší? Na to neexistuje žádná odpověď, která by
platila pro každou organizaci, ale jedna věc je jistá – důležité informace budete mít v cloudu i v místních
databázích. Z toho důvodu má smysl využívat jednotný přístup k práci s daty na obou místech.
Za tímto účelem poskytuje hybridní cloud společnosti Microsoft konzistentní datovou platformu.
Konzistence umožní vaší organizaci používat stejné nástroje a stejné funkce v celém vašem prostředí.
A protože organizace využívají data různými způsoby, pracuje platforma společnosti Microsoft jak
s provozními daty, jako jsou příkazy v aplikaci pro online nakupování, tak i s analytickými údaji, například
se souhrnnými informacemi pro analýzu dat. To pomáhá při řešení problémů například v těchto
oblastech:


Použití jednotné databáze ve všech vašich datacentrech a na veřejném cloudu.



Použití datových služeb v cloudu jako doplňku k vaší místní databázi.



Poskytování konzistentních služeb místně i v cloudu pro datové sklady, analýzu dat a vizualizaci dat.
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Využívejte jednotnou místní i cloudovou databázi
Microsoft SQL Server je vyspělá služba, která se využívá pro podporu kritických úloh v datacentrech po
celém světě. V hybridním cloudovém prostředí můžete tuto technologii využít mnoha zajímavými způsoby.
Jednou z možností je spuštění SQL Serveru na virtuálním počítači Azure IaaS. Můžete to udělat například
v rámci přesunu celé aplikace do cloudu za účelem snížení nákladů, nebo s cílem vytvořit vývojové prostředí
pro aplikace, které se používají místně. Ať tak, či onak, můžete využít stejnou technologii databáze v celém
svém hybridním cloudu. To vám usnadní přesun dat a aplikací podle aktuálních požadavků vaší organizace.
Další možností je využít cloud k zajištění kontinuity podnikání se skupinami dostupnosti SQL Server
AlwaysOn. Obrázek č. 6 ukazuje, jak to vypadá.

Obrázek č. 6: S pomocí SQL Server AlwaysOn může sekundární server běžet na virtuálním počítači Azure, přičemž
cloud poskytuje kontinuitu podnikání pro místní databázi.

Jak je vidět na obrázku, skupina dostupnosti má dvě (nebo více) instance SQL Serveru spuštěné ve
dvou různých systémech. Technologie AlwaysOn automaticky replikuje změny do dat v obou systémech.
Pokud primární selže, může automaticky převzít iniciativu sekundární, takže aplikace, které tuto databázi
využívají, mohou pokračovat v práci. Tento druh replikace je zásadní pro kritické úlohy a AlwaysOn
podporuje scénáře s krátkou plánovanou dobou obnovení (RTO).
Provoz sekundárního serveru z cloudu vám může ušetřit čas i peníze. V sekundární databázi lze umožnit
čtení, což vám umožní snadno škálovat přístup k datům. Sekundární databáze umožňující čtení může
například být umístěná v datacentru Azure, které je blíže k prodejcům využívajícím mobilní aplikaci
s funkcí business intelligence.

Přesun místních dat do cloudu znamená úspory
Provoz databáze v cloudovém virtuálním počítači je užitečná věc. Ale hybridní datová platforma by měla
také poskytovat služby cloudové databáze, které se budou doplňovat s vaší místní databází. Hybridní
cloud společnosti Microsoft to řeší několika způsoby.
Například SQL Server poskytuje integrovanou podporu pro zálohování do Azure Blobs. Ovládání této
podpory je snadné, nastavení plánovaného zálohování vyžaduje jen pár kliknutí a umožní vám využívat
úsporné úložiště Blobs. Může také poskytovat geografickou replikaci vašich zálohovaných dat, aby tato
data byla uložena ve dvou různých datacentrech Azure. Vzhledem k neustále rostoucímu objemu dat,
které musí společnosti ukládat, je užitečné mít snadný přístup k tomuto bezednému cloudovému úložišti.
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Další možnosti přináší PaaS datová služba SQL Database. Azure SQL Database je umístěná na SQL Serveru
(obě sdílejí stejný základní databázový stroj), a proto mají aplikace stejný přístup k datům pomocí obou
technologií. Azure SQL Database lze také zajímavým způsobem kombinovat s SQL Serverem.
Například funkce SQL Server Stretch Database umožňuje aplikaci přístup do databáze SQL Serveru
k něčemu co vypadá jako tabulka. Některé, nebo i všechny, řádky z této tabulky však mohou být uložené
v Azure SQL Database. Jak je vidět na obrázku č. 7, tato technologie automaticky přesouvá do cloudu
data, která nebyla po stanovenou dobu použita.

Obrázek č. 7: SQL Server Stretch Database automaticky archivuje studená relační data v cloudu.

Aplikace, která tato data využívá, netuší, že jsou přesunutá do cloudu. Aplikace dál jako obvykle vydává
SELECT. Když jsou k zodpovězení nějakého dotazu zapotřebí studená data, SQL Server Stretch Database
tato data automaticky načte z Azure SQL Database. (Data jsou chráněna během celého procesu, ať jsou
v klidu, nebo v pohybu). Výsledkem je automatická archivace méně používaných dat v cloudu s nižšími
náklady. Tento mechanismus můžete využít například k ukládání starších objednávek vašich zákazníků.
Starší data si v této situaci budete určitě chtít ponechat, ale vzhledem k tomu, že se ke starším
objednávkám nevracíte příliš často, ušetří vám jejich uložení v Azure SQL Database peníze bez jakýchkoli
změn ve vašich aplikacích.
SQL Server Stretch Database obsahuje další příklad toho, jak se hybridní cloud společnosti Microsoft liší
od konkurenčních produktů. Vzhledem k tomu, že poskytujeme jak SQL Server, tak Azure SQL Database,
můžeme je jedinečným způsobem propojovat a vytvářet s jejich pomocí inovativní služby. Například
AWS tuto možnost nepodporuje. Funkce SQL Server Stretch Database je dostupná pouze u cloudu
Azure.

Využití konzistentních služeb datových skladů, analýzy a vizualizace
Prozatím jsme se zaměřovali na provozní data. Abychom však plně pochopili hodnotu konzistentní
datové platformy, musíme vzít úvahu širší souvislosti. Důležitou součástí jsou také analytická data, a to
je další oblast, kde může konzistentní hybridní cloud společnosti Microsoft zlepšit způsob, jak vaše
organizace pracuje s daty. Obrázek č. 8 ukazuje jeden z možných scénářů.

12

Obrázek č. 8: Datová platforma hybridního cloudu společnosti Microsoft zahrnuje konzistentní služby pro
analýzu a vizualizaci místních i cloudových dat.

Řekněme, že potřebujete analyzovat provozní data v uložená v místní databázi SQL Serveru a v Azure
SQL Database. Jak je vidět na obrázku č. 8, můžete data z obou zdrojů (a z mnoha dalších) načíst do Azure
SQL Data Warehouse. Tato cloudová služba pojme obrovské množství dat, relačních i nestrukturovaných,
a umožní vašim zaměstnancům vytvořit datový sklad za pár minut. Tato služba také zjednodušuje škálování.
Stačí pomocí posuvníku zvýšit nebo snížit kapacitu skladu. Azure SQL Data Warehouse navíc využívá
technologii PolyBase, umožňující používat jakýkoli jazyk u jakýchkoli dat, což vám umožní vydávat dotazy
cílené na relační i nestrukturovaná data.
Jak je vidět na obrázku, můžete tato data analyzovat pomocí Azure Analysis Services. Tato služba, díky
osvědčené technologii SQL Server Analysis Services, umožní vaší organizaci využívat stávající dovednosti
a známé nástroje. Místo aby se vaši zaměstnanci učili něco zcela nového, mohou být ihned produktivní.
A jak ukazuje obrázek č. 8, můžete importovat stávající tabulkové modely, abyste mohli navázat na to,
co jste už udělali. Analytici mohou také vytvářet nové modely a pak je jen pomocí změny URL nasadit buď
v Azure Analysis Services, nebo v SQL Server Analysis Services.
Poslední článek v řetězci analýzy je vizualizace dat. Za tímto účelem poskytuje datová platforma Microsoft
cloudovou službu Power BI. Tato služba umí pracovat s daty z mnoha různých zdrojů, včetně Azure Analysis
Services, zpráv vypracovaných místně pomocí SQL Server Reporting Services a mnoho dalších. (Má dokonce
i konektor pro AWS Redshift, službu datového skladu od společnosti Amazon.)
Power BI dokáže zobrazit řídicí panely v internetovém prohlížeči, na mobilním zařízení nebo jinými způsoby.
Je také přístupná pomocí dotazů vyslovených běžnou řečí do telefonu. Prodejce si může například po
telefonu snadno zjistit informace o prodeji za minulý měsíc v Londýně, nebo mít jakékoli jiné speciální
požadavky.
Konzistentní datové platformy společnosti Microsoft poskytují také další technologie pro hybridní cloud.
Například díky plně spravovaným cloudovým službám pro velká data, jako jsou Azure HDInsight a Azure
Data Lake, může vaše organizace využít všechna relační i nerelační data k získání bohatých poznatků.
Microsoft hybridní cloud také zpřístupňuje místní i cloudová data pro analýzu, hluboké učení a inteligentní
aplikace pomocí jednotných šablon a opakovaně použitelné R jazykové podpory. Je to možné díky Azure
Machine Learning, kognitivním a dalším službám.
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Proč je datová platforma hybridního cloudu od Microsoftu lepší, než konkurenční alternativy? Existuje
několik důvodů. Za prvé je to její rozsah. Umožňuje využití softwaru a služeb pro mnoho různých
způsobů práce s daty. Tato platforma také umožňuje podle potřeby přesouvat data a další položky, jako
například tabulkové modely. A důležité je i to, že cloudové součásti této datové platformy jsou všechno
služby PaaS. Nemusíte pracně provozovat místní servery na virtuálních počítačích IaaS, PaaS se o to
postará za vás. Tvorba a škálování materiálů v cloudu jsou jednoduché a Azure zvládá vysokou
dostupnost. Tyto faktory mohou snížit vaše náklady a umožní vašim lidem věnovat se hodnotnějším
úkolům.
Alternativní řešení postrádají záběr hybridní datové platformy od Microsoftu, stejně jako i konzistenci
v cloudu a místním datacentru. Také na rozdíl od Microsoftu poskytují služby PaaS pouze v omezené míře.
Pokud nemáte tento druh konzistentní datové platformy, pak nemáte skutečný hybridní cloud.

Požadavek: Jednotný vývoj a DevOps
Jedním z největších problémů při využívání cloudu je odlišnost cloudové vývojové platformy od
tradičních místních platforem. Některé věci jsou samozřejmě stejné – obě prostředí nabízejí virtuální
počítače s Windows Serverem a Linuxem. Existují ale i velké rozdíly. Tyto rozdíly mohou způsobovat
problémy, včetně těchto:


Aplikaci vytvořenou pro cloudovou platformu může být těžké přesunout zpět do místního
datacentra. Pokud taková aplikace využívá technologii, kterou vaše datacentrum nedisponuje,
můžete zjistit, že jste závislí na cloudu.



Může být náročné zajistit aktuální technologie platforem v případech, kdy cloudové řešení není
vhodné. Primárním příkladem toho jsou edge computingové scénáře, kdy se aplikace nemůže
kdykoli připojit do cloudu nebo musí být kvůli správnému výkonu spuštěná v blízkosti uživatelů.



Tvorba aplikací využívajících cloud, které jsou v souladu s veškerými platnými předpisy, může být
náročná. Pokud musí aplikace fungovat byť jen v jedné zeměpisné lokalitě, kde zákony dohledu nad
daty vyžadují místní datacentrum, budou možná vaši vývojáři muset vytvořit různé verze pro cloud
a pro místním datacentrum.



Kvůli rozdílům mezi cloudovou platformou a místním prostředím může být obtížné vytvořit společné
prostředí DevOps pro aplikace nasazené na obou místech.

Všechny tyto problémy řeší Microsoft Azure Stack. Tuto technologii lze využít k vytvoření podmnožiny
cloudových služeb Microsoft Azure ve vašich místních datacentrech. Obrázek č. 9 ukazuje, jak to vypadá.
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Obrázek č. 9: Azure Stack poskytuje podmnožinu služeb Azure ve vašem datacentru a umožňuje stejným aplikacím
běžet v obou místech.

Azure Stack umožňuje vaše vývojářům vytvářet a zavádět software stejným způsobem, ať už má být
spuštěný místně nebo z cloudu. Umožňuje jim také implementovat konzistentní DevOps mechanismy
v celém vašem hybridním cloudu. Toho všeho Azure Stack dosahuje pomocí mnoha z nejvýznamnějších
technologií Azure, a další technologie už jsou na obzoru. K technologiím v Azure Stack patří:


Infrastruktura jako služba (IaaS), která poskytuje virtuální počítače s Windows a Linux na požádání.



Platforma jako služba (PaaS), včetně služby App Service, s podporou pro vytváření aplikací
v .NET, PHP, Java a dalších prostředích a dále Service Fabric – základ pro aplikace mikroslužeb.
Azure i Azure Stack také podporují Cloud Foundry, multiplatformní PaaS technologii.



Výpočetní model bez serveru s Azure Functions.



Podpora kontejnerů s Azure Container Service (ACS), jenž zajišťuje orchestraci kontejnerů pomocí
Kubernetes, DC/OS a Swarm.



Úložiště, včetně Azure Blobs a Tables.

Azure Stack se nesnaží využívat stávající technologie místních datacenter k poskytování cloudových
služeb, ale naopak přináší služby Azure do vašeho datacentra. Vytvoření tohoto konzistentního
hybridního cloudu pomáhá řešit výše popsané problémy.

Spouštějte stejné moderní aplikace v místních datacentrech i v cloudu
Vzhledem k tomu, že Azure a Azure Stack nabízejí stejné technologie – stejné služby se stejným
rozhraním – je přesun aplikací mezi těmito dvěma médii snadný. Má to několik výhod.
Za prvé, vaše organizace může podle potřeb vybrat kde nasadí kterou aplikaci. Nejste závislí čistě jenom
na cloudu nebo na místním datacentru. To, odkud je aplikace spuštěna, se ve vašem hybridním cloudu
může měnit na základě vašich potřeb a technických požadavků.
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Vaši vývojáři využívat moderní technologie pro všechny aplikace, které vytvářejí, ať jsou spuštěné
z cloudu nebo z místního datacentra. Jedná se o externě zaměřené aplikace, jako například e-commerce
systém používaný vašimi zákazníky. a také o vnitřně zaměřené aplikace, například podniková řešení
využívaná vašimi zaměstnanci. Na obou místech jsou k dispozici nejnovější inovace, včetně výpočetního
modelu bez serveru s funkcemi Azure Functions a moderní podpory kontejnerů s ACS. Vaše místní
vývojové projekty už nejsou odkázané jen na starší technologie.
Stejně důležité je, že díky použití stejných technologií na obou místech může vaše organizace na obou
místech využít také stejné funkce. Nemusíte hledat (a držet si) lidi s různými dovednostmi pro vývoj
v cloudu a v místním datacentru, ale můžete využít stejné lidi pro oba typy projektů. Stejné procesy
můžete využít také pro nasazení a aktualizaci aplikací, jak bude podrobněji popsáno dále.
Srovnejte to s tím co budete potřebovat, pokud se rozhodnete pro cloudovou platformu od
poskytovatele, který se zaměřuje výhradně na cloud, jako například Amazon Web Services (AWS).
Bez ekvivalentního místního datacentra budete nuceni v těchto dvou prostředích používat různé
technologie, lidi a procesy. To je jasný příklad toho, proč je konzistentní hybridní cloud tak důležitý.

Integrovaná řešení pro edge computing a cloud
Mnoho podnikových požadavků lze vyřídit pomocí aplikací běžících v cloudu. Neplatí to u však u všeho –
edge computing je stále důležitý. Vezměte si například situaci, kdy zpoždění způsobené cloudovým
přístupem není přijatelné. Ve výrobním prostředí by například aplikace pracující v reálném čase musela
být umístěná velmi blízko k robotům, které ovládá. (Rychlost světla je omezení, které se nepodaří
odstranit.) Nebo například když trvalé připojení ke cloudu není praktické. Třeba na zámořské výletní lodi,
která může mít pouze občasný přístup k internetu.
Ve všech těchto situacích chtějí společnosti stále vytvářet aplikace využívající technologií moderních
platforem. Mohou také chtít vytvářet aplikace, které lze v případě potřeby spouštět z cloudu. Proč
omezovat tyto aplikace na místního prostředí, když to není nutné? Azure Stack umožňuje organizaci
vytvářet nejlepší možné aplikace pomocí edge computing, přičemž výhody cloudu zůstávají podle
potřeby k dispozici. Výletní loď může například pomocí palubní aplikace založené na Azure Stack
sbírat a shromažďovat údaje o stavu lodi. Stejná aplikace může také běžet na cloudu Azure a sbírat
a shromažďovat data z celé firemní flotily lodí. Je to možné díky tomu, že v obou místech je stejné
vývojové prostředí.

Internet věcí jako edge computing
Internet věcí (IoT) poskytuje je dalším příkladem kombinování edge computingu s cloudem.
Pro podporu aplikací pro IoT, poskytuje Microsoft Azure IoT Hub, cloudovou službu, která může
přijímat a ukládat do vyrovnávací paměti velký počet událostí z mnoha zařízení. Tyto události
mohou být poté zpracovány aplikacemi spuštěnými v Azure, případně pomocí Azure Stream
Analytics nebo jiné streamovací technologie Azure. Pro pomoc s tvorbou bran pole, což jsou
systémy, které shromažďují data z různých jednoduchých zařízení, poskytuje společnost
Microsoft IoT Gateway SDK.
Tento přístup kombinuje místní zařízení a cloudu, takže na něj lze pohlížet jako na součást
hybridního cloudu společnosti Microsoft. Ať je váš názor jakýkoli, mnohé IoT aplikace by
nemohly vzniknout bez využití potenciálu cloudu.
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Tvorba cloudových aplikací, které odpovídají všem předpisům
Pro mnoho organizací jsou největší překážkou k přijetí cloud computingu nařízení a předpisy. Zákony
v některých zemích zakazují ukládání zákaznických dat mimo vlastní datacentra. Nebo možná umožňují
využití vzdáleného úložiště, ale jen na území daného státu. Vzhledem k tomu, že žádný poskytovatel
cloudových služeb nemá zastoupení v každé zemi, mohou vám tyto předpisy zabránit v používání cloudu
pro některé aplikace.
S pomocí Azure Stack mohou vaši vývojáři vytvářet aplikace, které lze nasadit bez úprav buď v Azure
nebo v Azure Stack. Pokud předpisy umožňují využívat cloud, spouštění aplikací z Azure může být
nejlevnější, nejflexibilnější a nejbezpečnější volbou. Pokud jste však povinni uchovávat data v místních
datacentrech, můžete spustit stejné aplikace na Azure Stack ve vašem vlastním datacentru. A pokud
byste chtěli spustit aplikaci externě, ale jste povinni udržet tento proces v rámci státních hranic
konkrétní země, můžete se spolehnout na poskytovatele hostingu, který provozuje Azure Stack
z lokálního datacentra. Ať jsou nařízení jakákoli, kombinace Azure a Azure Stack vám pomůže jim
vyhovět při použití stejné aplikace. A jako vždy, tyto aplikace mohou být zaměřené externě nebo
interně, s webovými klienty, mobilními klienty a mnohým dalším.
Porovnejte si to možnostmi, které vám nabízejí poskytovatelé veřejného cloudu, například AWS. Abyste
v podobné míře vyhověli rozdílným nařízením, museli byste pravděpodobně vytvořit dvě různé verze
vaší aplikace. U skutečného hybridního cloudu to není zapotřebí, protože poskytuje stejnou moderní
cloudová platforma na všech místech.

Využívejte jednotné prostředí pro DevOps na místních zařízeních a v cloudu
DevOps je kombinace nástrojů, procesů a kultury, které mohou zlepšit fungování a aktualizování softwaru.
Mezi nejdůležitější kritéria správné tvorby DevOps patří tyto:


Automatizace tvorby prostředí a potřeb aplikací. To může zahrnovat tvorbu virtuálních počítačů,
nastavování sítí, nasazování kódu aplikace a další. Automatizace znamená vykonávat všechny tyto
úlohy pomocí softwaru. Tento aspekt DevOps se proto často označuje slovy „infrastruktura jako
kód.”



Automatizace nasazení nového softwaru do tohoto prostředí. Obvykle se k tomu používají nástroje
jako Jenkins nebo Visual Studio Team Services, které umožňují tvorbu kanálů pro budování,
testování a nasazování nového kódu.

V hybridním světě může stejná aplikace běžet buď místně nebo v cloudu. Důležitou součástí tvorby
hybridního cloudu je proto nastavení DevOps procesu, který funguje identicky v obou prostředích.
Tento problém řeší hybridní cloud od společnosti Microsoft pomocí Azure a Azure Stack, jak je
vidět na obrázku č. 10.
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Obrázek 10: Azure a Azure Stack dokážou sdílet identické prostředí pro DevOps.

Jak je vidět na obrázku, DevOps tým používá program Azure Resource Manager (ARM) k definování
potřebné infrastruktury v Azure i v Azure Stack. Vytvořením šablony ARM může tým plně určit jakékoliv
prostředí, které aplikace vyžaduje. A protože Azure a Azure Stack poskytují zcela konzistentní služby,
lze stejnou šablonu použít k vytvoření tohoto prostředí v cloudu i na místním zařízení.
Po dokončení může DevOps tým využít své vybrané nástroje k tvorbě kanálů pro nasazování nového
softwaru. Azure Stack je podmnožinou Azure, a proto může stejný kanál cílit na obě tato prostředí.
Odeslání softwaru do jednoho nebo druhého vyžaduje pouze změnu URL adresy, na kterou kanál cílí.
Předpokládejme například, že jste vytvořili aplikaci, která slouží většině uživatelů z Azure v cloudu,
ale z regulačních běží na Azure Stack v konkrétní zemi. Váš vývojový tým může vytvořit šablonu
ARM pro nastavení identického prostředí v obou místech, a pak využít kterýkoli server, přes který
se rozhodne nasadit aktualizace do obojího stejným způsobem. Tato konzistence umožňuje vytvářet
aplikace jednotným způsobem, a pak je snadno nasazovat na správné místo. Týmu to také umožňuje
podle potřeby opakovaně používat šablony ARM v celém vašem hybridním cloudu, což zjednodušuje
proces DevOps.
Porovnejte to s možnostmi, které vám nabízí poskytovatel zaměřený výhradně na cloud. Amazon Web
Services například nabízí CloudFormation, technologii, která je zhruba obdobou ARM. CloudFormation
se ale omezuje na definování prostředí v cloudu – pro místní řešení musíte zvolit jiný postup. Tady znovu
jasně vyniká hodnota hybridního cloudu.
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Závěr
Hybridní cloud computing je důležitý pro mnoho organizací a je sním třeba počítat do budoucnosti.
Volba správného dodavatele hybridního cloudu je proto nanejvýš důležitá. Při rozhodování mějte
na paměti, že skutečně konzistentní hybridní cloud by měly mít čtyři klíčové prvky, všechny určené
přímo pro hybridní svět:


společnou identitu;



integrovanou správa a zabezpečení;



konzistentní datovou platformu;



jednotný vývoj a DevOps.

Hybridní cloud od společnosti Microsoft nabízí všechny čtyři. Ať je vaším cílem integrace místního
prostředí do cloudu, optimalizace výpočetních metod v obou oblastech nebo inovace pomocí nových
služeb, které cloud computing poskytuje, u nás budete mít podporu.
Pokud chcete mít komplexní výpočetní prostředí, které umožňuje hladkou spolupráci místní
infrastruktury a cloudu, poskytuje jednotný přístup k řízení a umožňuje mít v celém prostředí
jednotnou identitu, pak hledáte právě hybridní cloud od společnosti Microsoft. Důvěryhodnost naší
organizace a konzistentní hybridní možnosti z nás činí důvěryhodného dodavatele pro vaši společnost.
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