
Toto je prezentácia o virtuálnych serveroch TelekomCloud. Poslednú verziu nájdete 
na http://virtualnyserver.telekom.sk/



 Niet pochýb, IT prostredie firiem a organizácií sa postupne presúva do cloudu. 

 Hlavné dôvody na vstup do cloudu, flexibilita a nižšie náklady, sa stávajú neodolateľnými

 Do popredia sa ale dostáva aj s cloudom súvisiaca dynamika a bezpečnosť. 

 Preto by mala byť cloud-ová stratégia súčasťou IT plánovania v každej organizácii





 Firmy a organizácie sú v súčasnej dobe neustále vystavené meniacim sa trhovým podmienkam.

 Zmeny vidíme všade okolo seba, Uber konkuruje tradičným taxi službám, Airbnb ukrajuje z koláča hotelovým sietiam
a online obchod Martinus.sk nahrádza kníhkupectvá na Slovensku. 

 Aby dnes firmy a organizácie ostali profitabilné, musia zmeniť svoje existujúce IT služby a postaviť úplne nové typy IT 
služieb. Je nevyhnutné zaviesť online a mobilné aplikácie, ktoré služby poskytnú hocikde na hociaké zariadenia
bezpečným spôsobom. 

 Aj tradičné IT služby, ako sú ERP softvér, messaging, alebo správa dokumentov musia byť postavené na
infraštruktúre, ktorá je cenovo efektívna, flexibilná a agilná

 Cloudové služby Slovak Telekomu prinášajú práve to - otvorený a flexibilný základ, na ktorom dokážu moderné
organizácie transformovať svoje podnikanie



 Je možné poskytovať veľmi širokú škálu počítačových služieb cloud-ovým modelom. Podľa úrovne poskytovanej
infraštruktúry sa rozdeľujú na tri základné typy:

 Infraštruktúra ako služba (IaaS) - virtuálne servery so self-service zriaďovaním a správou

 Platforma ako služba (PaaS) - softvérová infraštruktúra ponúkaná ako podhubie na prevádzku IT služieb, ako sú
databáza, alebo aplikačný server.

 Software ako služba (SaaS) - koncový softvér ponúkaný ako služba servisným providerom.

 Úloha cloudového poskytovateľa je postaviť a prevádzkovať fyzickú sieťovú, serverovú a diskovú infraštruktúru.



 Slovak Telekom poskytuje širokú škálu služieb súvisiacich s hardvérovou a softvérovou infraštruktúrou na prevádzku
IT služieb, či už sú hostované, alebo housované v Telekome, u zákazníka, alebo v hybridných scenároch:

 Dátový storage TelekomDrive - bezpečné úložisko na zdieľanie súborov a dokumentov v dátovom centre Telekomu.

 Webhosting - najekonomickejší spôsob hostovania webovských stránok a aplikácií na platforme Linux, Apache, 
MySQL a PHP.

 TelekomCloud IaaS verejný cloud - virtuálne servery na platformách Linux a Windows so samoobslužným portálom
pre ich vytváranie a správu.

 Virtuálny privátny cloud - dedikovaná časť infraštruktúry TelekomCloud a jej kustomizácia podľa potrieb zákazníka.

 Aplikačný obchod - ponuka hotových SaaS softvérových riešení poskytovaných ako služba hostovaných v Telekome a 
u jeho aplikačných partnerov (Office 365, CRM, účtovníctvo, Market Locator a iné)

 Telekom DataCenter - housingové služby v dátovom centre Slovak Telekomu (DC Varšavská) v Bratislave.

 CloudVPN - samoobslužné zriadenie a správa VPN a bezpečnostných mechanizmov



 Každý zákazník veľmi citlivo vníma oblasť bezpečnosti ukladania dát a prevádzky IT služieb v prostredí cloudu.

 Na prvom mieste by malo byť triezve zhodnotenie toho, či je vaše dátové centrum bezpečnejšie, ako dátové centrum 
Telekomu. Telekom má pravdepodobne viacej zdrojov na výstavbu a prevádzku špičkových bezpečnostných
technológií, ako drvivá väčšina komerčných, ale aj štátnych organizácií na Slovensku.

 Bezpečnosť a ochrana dát je predovšetkým o dôvere. Zákazníci nemajú reálnu kontrolu nad tým, ako Telekom chráni
prostredie cloudu. 

 Telekom verí, že je možné oprieť sa o existujúci dôverný vzťah, ktorý máme s tisíckami organizácií na Slovensku



 Organizácie klasifikujú informácie, ktoré spracúvajú a uchovávajú, do rôznych kategórii, podľa stupňa ich citlivosti. 
Špecificky sú klasifikované osobné údaje, ktorých ukladanie do cloudu je regulované Zákonom o ochrane osobných
údajov č. 122/2013 Z.z. 

 Ukladanie firemných údajov a taktiež anonymizovaných osobných údajov zákon neupravuje.

 Dôležité je, že zákon ukladanie osobných údajov do cloudu umožňuje. Sú stanovené pravidlá, ktoré určujú niekoľko
podmienok, napríklad predpisujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom cloudovej služby a zákazníkom. 

 Citlivé osobné údaje tiež môžu byť uložené v cloude, ale podmienkou je, že musia byť v Európskej únii.

 Banky tiež môžu vo všeobecnosti ukladať dáta a prevádzkovať aplikácie v cloude. Niektoré špecifické údaje, ktoré si
určujú samotné banky na základe rizika ohrozenia bezpečnostných záujmov banky, nemôžu byť uskladnené v 
cloude.

 Slovak Telekom hostuje všetky svoje cloudové služby z dátových centier na Slovensku. Výnimku tvorí len niekoľko
aplikácií v aplikačnom obchode ako je napriklad MS Office 365, ktoré hostujú partnerské firmy mimo Slovenska, ale 
tiež v EU.



 Ak je vašim hlavným motivátorom pre vstup do verejného, či privátneho cloudu, schopnosť robiť dynamické zmeny, je 
nevyhnutné prispôsobiť sa aj organizačne. 

 Tradičné IT prostredie delí vývoj a prevádzku IT služieb na funkčné oblasti ako sú networking, prevádzka, aplikačný
vývoj, či storage. Typicky sú tieto role naviac organizačne delené do separátnych oddelení. Toto vytvára problém, ak je 
potrebné danú IT službu meniť, alebo škálovať. Každá zmena sa môže dotýkať viacerých IT oddelení, pričom každé z 
nich môže mať svoje vlastné postupy, priority, či kultúru.

 Koncept DevOps je o spojení prevádzky a vývoja do zlúčeného tímu zodpovedného za obe tieto funkčné oblasti. 
Vzniknutý spojený tím je následne zodpovedný za celý kolobeh vývoja a prevádzky aplikácií a veľkú časť zmenových
cyklov. Nespornou výhodou DevOps tímov, ako aj iných cross-funkčných tímov, je dynamika. Zmeny sa tak môžu
udiať v réžii jedného tímu



Servery v telekom cloude spalia polovicu energii oproti beznym on-premise firemnym serverom a ich infrastrukture, co 
znamena, ze rocne usetria Slovensku: 210 ton uhlia, 49 ton popola, 1,3 tony popolceka, 5,5 tony SO2, 430 kg NOX, 
300g Arzenu, 158 ton CO2



 Ako vznikajú nápady? Zväčša to nie jeden človek, ktorý si sadne a na prvýkrát popíše jedinečné riešienie od hora 
dole.

 Vďaka vźajomnej kolaborácii medzi ľuďmi sa rodia skvelé inovácie a myšlienky



 Nápady a riešenia problémov nie sú zväčša výsledkom práce jedného človeka. Ľudia tvoria inovácie. Spoluprácou.

 Vďaka kolaborácii sa niekoľkonásobne zvyšuje šanca vzájomných asociácií nezávyslých myšlienok. Jedna myšlienka 
vedie k ďalšej. Najlepšie nápady sú výsledkom spojenia dvoch polovičných nápadov dvoch rôznych ľudí. Alebo 
viacerých.

 Energia robí všetko iným. Práca je oveľa zábavnejšia ak môžeme pracovať na tom istom projekte v jednom čase. 
Rozdiel medzi písaním dokumentu osamote a tvorením dokumentu spoločne v jednom čase je taký istý ako hádzať si 
loptu sám o stenu vs. hádzať si loptu s priateľmi. Energia tvorí obrovský rozdiel v spolupráci!

 Inovácie prichádzajú až po mnohých iteráciách. Vďaka cloudu je možné vysokou mierou zvýšiť rýchlosť iterácií.

 Na to, aby ste mohli predstaviť veľkú myšlienku reálnemu svetu, potrebujete ľudí. Teda prepojenia. Cloud vám 
umožňuje byť v kontakte s ľuďmi, vďaka čomu môže vaša myšlienka byť nielen publikovaná, ale aj prijímaná inými 
ľuďmi.





 Virtuálny server nahrádza klasický firemný server

 Rozvoj virtuálnych serverov umožnili dva fenomény. Virtualizácia priniesla schopnosť rozdeliť jeden fyzický server na
viacero inštancií. Rozmach internetu umožnil pohodlne prevádzkovať server na diaľku.

 Virtuálne servery sú na platformách Linux a Windows. V súčasnosti ponúkané distribúcie zahrňujú Windows Server 
2008, 2012, 2012 R2 a aktuálne verzie Linux Ubuntu, CentOS a Debian. Zákazníci si môžu nasadiť aj vlastný image.



 Na tomto grafe je segmentácia zákazníkov TelekomCloud podľa ich celkového počtu (nie podľa ich obratu)

 Žiadna skupina nevytŕča, virtuálne servery sú pre každého bez rozdielu veľkosti a typu podnikania, či organizácie

 Najviac zákazníkov je zo segmentov služieb, predaja a výroby



 Hostovanie firemných aplikácií v cloude eliminuje investičné náklady do vlastnej hardvérovej a softvérovej
infraštruktúry. Za cloudové služby sa typicky platí priebežne a v závislosti od ich reálne spotrebovaného množstva

 Odpadá teda úvodná väčšia investícia do infraštruktúry, čo má pozitívny dopad na cash flow, keďže za cloud sa platí
priebežne.

 Takto zrátané celkové náklady sa následne vydelia počtom mesiacov využitia celej infraštruktúry, ktorá ale často
nevychádza z reality, ale z účtovných predpisov. Na Slovensku sa aktuálne odpisuje hardvér 6 rokov, čo však vôbec
nemusí zodpovedať reálnej dobe využívania danej investície. V praxi pri dynamicky sa meniacich požiadavkách na
hardvérovú infraštruktúru môže dojsť k tomu, že sa hardvér používa oveľa kratšie, alebo naopak, po krátkej dobe je 
potrebné ho výrazne rozširovať.





 Na vytváranie virtuálnych serverov je k dispozícii veľké množstvo prednastavených konfigurácií, ale je možné vyžiadať
si aj custom konfiguráciu.

 Možnosť mať až 32vCPU,128GB RAM a takmer neobmedzené množstvo diskového miesta

 Parametre sa dajú meniť aj na existujúcich serveroch, vyžaduje to vśak chvíľkové vypnutie servera

 Zmena parametrov je možná oboma smermi, teda je možné vykonať upgrade aj downgrade. Nie je obmedzené, ako
často sa zmeny vykonávajú. 

 Ak sa navýšia parametre virtuálneho servera, dodatočné výpočtové zdroje sa doúčtujú mesačne na základe
hodinovej sadzby.



3 typy pripojenie od Telekomu

a) Verejný Internet 

• Zdieľané pripojenie 1Gb/s so shapingom 100Mbit na každú IP

• Neobmedzený objem prenesených dát

b) VPN koncentrátor

c) Privátna dátová linka

d) Vlastné pripojenie na Internet

Súčasť pripojenia sú aj:

 Firewall (základný v cene, Fortinet VDOM za príplatok)

 Loadbalancer, DHCP, Port forwarding, DNS server



 Virtuálne servery si môžu zákazníci vytvárať a spravovať vo vlastnej réžii prostredníctvom zlokalizovaného portálu 
postaveného na platforme Citrix CloudPortal. Pre administráciu serverov je možné vytvoriť si viacero užívateľských 
účtov s rôznou úrovňou delegovanej správy.

 Užívateľské rozhranie Cloud portálu umožňuje sledovať stav virtuálnych serverov a zapínať, vypínať a tvrdo ich 
reštartovať. Pre prístup na server je možné vo webovskom rozhraní použiť vzdialenú konzolu. Tá umožní vidieť 
obrazovku virtuálneho servera napríklad v prípadoch, kedy je problém so štandardným prístupom cez sieť. Cez 
konzolu je možné aj server nainštalovať v prípade, že chce zákazník inštalovať vlastný ISO obraz. 



 Disky sú ponúkané v troch typoch:

 Pro - SAS disky s vysokou priepustnosťou na štandardné použitie

 Pro+ - SSD (FMD) disky pre aplikácie vyžadajúce najvyššiu rýchlosť prístupu k dátam

 Standard - SATA disky pre ekonomickejšie ukladanie súborov

 Diskový priestor sa dá hocikedy pridať, či ubrať

 Po vytvorení je disk možné pripojiť k ľubovolnému virtuálnemu serveru. Disk ale nemôže byť zdieľaný, je možné ho 
pripojiť len k jednému serveru v danom čase. 

 Z diskov je možné vytvárať pre účely zálohovania tzv. snapshoty. Tie umožňujú vytvorenie kópie disku pre účely
archivácie, alebo neskoršej obnovy. Zo snapshotov je možné vytvárať aj klony diskov, alebo šablóny pre vytvorenie
ďalších virtuálnych serverov. Snapshoty je možné vytvárať ručne, ale aj automaticky na pravidelnej hodinovej, dennej, 
týždennej, alebo mesačnej báze. Snapshoty nie sú určené na ochranu proti strate dát výpadkom úložného
zariadenia, nakoľko sa nachádzajú na tom istom diskovom poli.



 Telekom zálohuje všetky virtuálne servery na platforme TelekomCloud vo vlastnej réžii pre potreby disaster recovery
na úrovni celých virtuálnych serverov. Zálohy sú vykonávane pravidelne a slúžia na obnovu v prípade straty dát 
primárneho hardvéru. 

 V súčasnosti nemá Telekom službu, ktorou by sprístupňoval tieto zálohy zákazníkom pre ich potrebu. Preto je na 
zákazníkoch, aby si dodatočné zálohovanie dát pre svoju potrebu riešili vo svojej réžii s vlastnou zálohovacou 
politikou, k čomu je možné využiť Profesionálnych služieb Telekomu. 



Servery spoplatňujú modelom “pay as you go”, pri ktorom sa platí za disk, pamäť, aj CPU na základe hodinovej bázy. 
Pre prehľadnosť sa v cenníku a aj v online cenovej kalkulačke zobrazujú mesačné ceny.







 Jednoduchá forma prítomnosti v cloude je využívanie dátového úložiska TelekomDrive. 

 Je to nástroj, prostredníctvom ktorého dokážu firmy zdieľať medzi svojimi užívateľmi akékoľvek súbory a  dokumenty. 

 Táto cenovo efektívna služba je vhodná aj na ukladanie firemných záloh na bezpečné miesto mimo firmu. 

 Služba umožňuje priamo pristupovať k dátam z koncových zariadení ako sú PC, notebooky, smarfóny a tablety, alebo
cez webovské rozhranie. Je možné manažovať prístupové práva medzi jednotlivými užívateľmi a dáta šifrovať. Služba
stojí od 70 centov za 1GB mesačne.

 Bližšie informácie sú na adrese https://www.telekom.sk/biznis/it-riesenia/telekom-drive



 Virtuálny server v TelekomCloude je plnohodnotná náhrada za klasický firemný server určený pre prevádzku
tradičných vnútro-firemných aplikácií, ako sú účtovné, mzdové, logistické, či ERP systémy. 

 Pokiaľ sa jedná o aplikáciu určenú výlučne interným firemným užívateĺom, doporučuje sa pripojenie cez privátnu
dátovú linku (MPLS), alebo VPN pripojenie cez internet. 

 Virtuálny server v TelekomCloude je plnohodnotná náhrada za klasický firemný server určený pre prevádzku
tradičných vnútro-firemných aplikácií, ako sú účtovné, mzdové, logistické, či ERP systémy. Pokiaľ sa jedná o aplikáciu
určenú výlučne interným firemným užívateĺom, doporučuje sa pripojenie cez privátnu dátovú linku (MPLS), alebo
VPN pripojenie cez internet. 

 Ak je požiadavka na vysokú dostupnosť, v TelekomCloud je možné vytvoriť virtuálne servery na rôznych lokalitách a 
následne na aplikačnej úrovni vytvoriť high-availability setup



 Aplikácie na analýzu dát sú tiež špecifické meniacimi sa nárokmi na výpočtové zdroje, vedia preto veľmi využiť
dynamiku cloudu. Riešenia postavené na klasických monolitických aplikáciách, ako sú Oracle, alebo MS SQL 
databázy, ktoré bežia vo vnútri jedného virtuálneho servera, vedia využiť dynamické alokovanie výpočtových zdrojov.

 Niektoré typy klasických balíkových softvérových aplikácií nemajú výhodný model licencovania v cloud-ovom
prostredí. Túto časť infraštruktúry je vtedy možné vyčleniť a prevádzkovať ju na virtuálnom privátnom serveri, alebo na
dedikovanom serveri. 

 Pri monolitických databázach môže byť požiadavka na riešenie vysokej dostupnosti klasickým serverovským
clusterom, pracujúcim nad zdieľaným diskom. Príkladom je Oracle RAC. Štandardný verejný cloud TelekomCloud
neumožňuje dvom virtuálnym serverom zdieľať jeden disk. Je to však možné nakonfigurovať vo verejnom privátnom
cloude odčlenením časti architektúry z verejného cloudu.

 V prípade klasickej SQL databázy, ktorá má zároveň veľmi vysoké nároky na priepustnosť k diskom a nie je možné
škálovať ju horizontálne, je vhodné pri vstupe do cloudu vykonať záťažové testy. Poskytovatelia verejných cloudov, 
vrátane platformy TelekomCloud obmedzujú celkovú IOPS priepustnosť, aby nedošlo k zahlteniu zdieľaných
diskových polí. Najvyššiu možnú priepustnosť je v TelekomCloud infraštruktúre možné dosiahnuť na SSD (FMD) 
diskoch. Pre hardvérovo náročné projekty je možné v platforme TelekomCloud vyčleniť dedikované zdroje so 
samostatnou nezdieľanou infraštruktúrou.



 Aplikácie v tejto oblasti sú typické tým, že sú zriaďované na kratšiu časovú dobu a ich potreby na výpočtové zdroje sa
dynamicky menia, preto sú pre ne veľmi výhodné vlastnosti verejného cloudu IaaS s pay-as-you-go modelom
spoplatnenia. 

 Kým vývojové prostredia potrebujú mať špecifické nástroje, testovacie prostredia potrebujú replikovať reálne
produkčné infraštruktúry. Oboje sú ale špecifické tým, že svoj maximálny výkon potrebujú len v krátkych časových
intervaloch a je vyslovene žiadúce mať ich oboje umiestnené mimo produkčného prostredia. 

 Optimálne pre ne je preto využiť službu TelekomCloud. Výhodou je rýchle zriadenie služby, vytvoriť virtuálny server 
vhodný na testovacie účely je možné do niekoľkých minút.



 Biznis aplikácie, ktoré vo zvýšenej miere komunikujú s tretími stranami, ako napríklad zákaznické informačné
systémy, supportné ticketing systémy a podobne, vyžadujú silné a stabilné pripojenie na internet a preto sú vo
všeobecnosti veľmi vhodné na umiestnenie do dátového centra k providerovi. 

 Niektoré typy týchto aplikácií, ako sú elektronické obchody, alebo objednávacie systémy, postačí prevádzkovať na
službe Telekom Webhosting. 

 Ak sú ale požiadavky na zvýšený výkon, alebo dostupnosť, ideálna je služba TelekomCloud, prípadne virtuálne
privátne servery. 



 Prezentácia na Internete býva terčom rôznych vplyvov z Internetu, či už želaných alebo aj neželaných.

 Akonáhle sa webová aplikácia dostane na Internet, je pravdepodobné, že sa do niekoľkých hodín stane terčom tzv. 
botnetov čo sú automatizované servery ktoré sa snažia zneužiť webovú aplikáciu na dalšie operácie napr. šírenie
vírusov alebo neželanej pošty. Tieto útoky, aj keď väčšinou neuspešne, môžu generovať nadmernú záťaž a spôsobiť
nedostupnosť Internetovej aplikácie. Prípadne môže dojsť k nedostupnosť časti infraštruktúry na ktorej aplikácia beží. 

 Medzi želanejšie vplyvy však môže byť aj náhly záujem o webstránku z dôvodu zaujmu veľkého počtu ľudí (napr. sa
URL spomenie v televíznych novinách,reklama). 

 V týchto prípadoch spočíva výhoda cloudu v jeho flexibilite sa prispôsobiť aktuálnej situácii napr. jednoduchým
pridaním serverov do architektúry aplikácie. Výsledna záťaž sa rovnomerne rozdeli medzi všetky servery a umožní
aplikácií byť aj nadalej dostupnou pretože sa zvýšil výkon. 



 Organizácie akejkoľvek veľkosti by mali investovať do technológií a procesov zabezpečujúcich odolnosť dát voči
rôznym disaster udalostiam. Len tie najväčšie firmy a organizácie ale dokážu vo vlastnej réžii zabezpečiť dostupnosť a 
integritu dát v celej škále prípadov negatívnych udalostí. Vhodné je mať repliky, či zálohy dát mimo svojich priestorov, 
na vzdialenom, dôveryhodnom mieste. Cloudový poskytovateľ tieto nároky a potreby plne spĺňa. 

 Pre malé a stredné podniky môže byť postačujúce zálohovanie dôležitých dát do jednoduchého zdieľaného dátového
úložisk TelekomDrive.

 TelekomCloud platforma IaaS je vhodná na použitie pre disaster recovery účely väčším zákazníkom, ktorí tak chcú
ochrániť svoje on-premise dáta, či servery pred výpadkom, alebo poškodením. Sú dva základné scenáre, akým je 
možné použiť zdieľané zdroje TelekomCloud na disaster-recovery vlastných on-premise riešení:

 Backup on-premise dát do TelekomCloudu. Zákazník použije svoj zálohovací softvér na vytvorenie záloh on-
premise infraštruktúry. V TelekomCloud-e si vytvorí virtuálny disk, ktorý vypublikuje svojmu zálohovaciemu
softvéru, ktorý tam následne ukladá zálohy podľa zálohovacej politiky zákazníka

 Disaster recovery v TelekomCloude. Zákazník použije technológiu na replikáciu vlastných virtuálnych serverov
do prostredia TelekomCloudu. Telekom poskytuje toto riešenie na platforme Veeam Availability Suite v9. Po 
disaster incidente v on-premise prostredí si zákazník inicializuje štart replikovaných virtuálnych serverov v 
TelekomCloude




