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středí. Představil hybridní řešení
správy a bezpečnosti Operations
Management Suite včetně managementu logů, monitoringu, správy
aktualizací a záplat.
Na to navázal Ondřej Výšek ze
společnosti KPCS případovou studií
o bezpečnostním dohledovém řešení ATOM (Advanced Threat
& Organization Monitoring), které
KPCS postavilo na OMS s cílem
umožnit podrobné monitorování IT
prostředí v datovém centru zákazníka i v prostředí Azure.
Od Petra Suchánka se účastníci
dozvěděli také možnosti řešení lokální a regionální vysoké dostupnosti a SLA cloudových služeb v datacentrech Microsoftu. Garance
SLA může dosahovat až 99,99 %.
Suchánek dále vysvětlil rozdíly ve
flexibilitě a dostupnosti služeb PaaS
a IaaS. Veškerá úložiště v Azure
jsou již softwarově definovaná, přičemž i ta nejlevnější varianta počítá
se třemi synchronními kopiemi dat
napříč racky a vyšší úrovně replikují data do různých geografických
lokací.
Třetí část prvního dne byla věnována praktickému představení prostředí Microsoft Azure. Účastníci si
v ukázkách Vlastimila Tesaře mohli
naživo prohlédnout, jak vypadá Azure Portal, co v něm lze vše postavit
a jak je složitý na ovládání. David
Moravec ze společnost Mainstream
představil platformu Cloudyn, která
dává detailní přehled o provozních
cloudových nákladech.
Nechyběly prezentace partnerských řešení od globálních dodavatelů, jako jsou Barracuda, Cisco,
Fortinet, F5 Networks, Commvault
a Veeam, jež vyvíjejí technologie
dostupné také v prostředí Microsoft
Azure. První den zakončil Radim
Vaněk, který předvedl všechny možnosti lokální a globální podpory.

2. den: DevOps, data
a analytika
Na druhý den byly připraveny
ukázky nových možností vývoje
a provozu cloudových aplikací,
práce s daty a příklady využití pokročilých scénářů platformy Microsoft Azure. Tomáš Kubica přiblížil,
co nabízí Azure pro vývojové týmy
a jaká je budoucnost vývoje aplikací
a umělé inteligence.
DevOps jako příběh ze života si
pak přichystali Valdemar Zavadský
(jako Dev) a Tomáš Kubica (jako
Ops), kteří vtipnou komiksovou

22

formou předvedli hádku mezi vývojáři a IT provozem včetně závěrečného usmíření. Zavadský se následně věnoval kontinuálnímu vývoji a nasazení Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD),
což doprovodil praktickými ukázkami. Zároveň se o svoje zkušenosti
v moderním vývoji a provozování
aplikací podělili zástupci společnosti Oriflame, která na globální
úrovni přešla do cloudového prostředí Microsoftu.
Valdemar Zavadský ještě v dopolední části připravil ukázkovou aplikaci fungování serverless řešení
v Azure. Vysvětlil, že si lze zvolit
i ekonomický model, ve kterém se
neplatí za výkon, ale za volání
rozhraní.
Proč je budoucnost vývoje a provozu v kontejnerech a Dockeru, přiblížil ve své přednášce Tomáš Kubica. Vysvětlil, co prakticky technologie kontejnerů obnášejí, jaké jsou
jejich základní vlastnosti a proč
nacházejí stále větší uplatnění.
V tomto bloku vystoupili také zástupci společnosti RedHat, která
představila možnosti provozu technologie OpenShift v prostředí
Microsoft Azure, a A10 Networks
s řešením pro DevOps a CI/CD.
Obsahem třetího bloku prezentací byla ukázka možností Microsoft Azure v oblasti správy, řízení
a vizualizace dat, doplněná o konkrétní příklady provozu datového
skladu v prostředí cloudu.
Filip Slánička ukázal nástroj
Data Factory, který umožňuje natáhnout data z libovolného zdroje.
Platforma dále nabízí Data Catalog
pro třídění dat, službu Event Hubs
pro sběr dat z webů, aplikací a zařízení, a služby IoT Hubs a IoT Edge
pro sběr dat z internetu věcí.
V další fázi procesu dokáže
Azure SQL Database samostatně vytvářet databáze se schopností autonomních úprav. Kromě toho jsou
k dispozici také PostgreSQL, MySQL, případě Redis Cache coby
nástroj pro vývojáře s velikostí až
53 GB.
Pro uložení dat Azure poskytuje
„prakticky nekonečné úložiště“ nestrukturovaných dat Advanced Data
Lake, sklad SQL Data Warehouse
připravený na masivní dotazy a NoSQL databázi Cosmos DB.
V samotné inteligenci a strojovém učení Azure nabízí například
webovou aplikaci Azure Machine
Learning Studio s možností nakli-
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V živé demonstraci chatbota
zákaznické podpory
pojišťovny zvládl bot
všechny rutinní kroky
a navíc přesně vystihl
chvíli, kdy bylo třeba
přepojit komunikaci
na živou osobu.

kat si datový model, naučit ho, co
je třeba, a zabalit ho do webové
služby. Cortana Analytics Gallery
pak poskytuje sbírku předem připravených řešení a šablon k okamžitému nasazení, zatímco Data
Lake Analytics umožňuje masivní
analýzu dat.
Před závěrečným výstupem se na
výsledky analýzy mohou „podívat“
boti, kteří vyfiltrují potřebné informace dříve, než se výsledky předají
lidem. Pro účely vizualizace dat
slouží nástroj Power BI.

Umělá inteligence, roBOTi
a prediktivní modely
Tématům UI, kognitivních služeb,
botů a prediktivních modelů se
v závěru konference více věnoval
Michal Marušan, jenž rozvinul vybrané oblasti včetně vizualizace výstupů v Power BI nebo „průtokové“
analýzy pomocí Stream Analytics.
Marušan zdůraznil obrovskou
škálu využití inteligentních a prediktivních řešení, kterou ilustroval
na reálných příkladech rozpoznáváním obličejů řidičů Uber nebo
předpovědi spotřeby vody a paliva
a nutnosti údržby v izolovaném
prostředí výletních lodí.
Následovala případová studie
partnerského řešení pro řetězec
prodejen potravin, který se potýkal
s velkými ztrátami z důvodu neefektivního nákupu a distribuce
zboží.
V závěru své prezentace Marušan rozebral API kognitivní služby,
které jsou „předtrénované“ na určitý způsob využití a stačí je „nakrmit“ konkrétními daty. Demonstroval to na příkladu řešení, jež po
vložení fotografií dvou modelů aut
následně samo rozpoznávalo tyto
vozy na jiných obrázcích.
V neposlední řadě představil
i službu Bot Framework pro usnadnění vývoje botů a jejich integraci
do komunikačních kanálů, ale i služeb v samotném Azure. V živé demonstraci chatbota zákaznické podpory pojišťovny zvládl bot všechny
rutinní kroky a navíc přesně vystihl
chvíli, kdy bylo třeba přepojit komunikaci na živou osobu.
Rozsáhlý seriál reportáže z dvoudenní konference přináší IDG
a Computerworld.cz jako mediální
partner na svém webu. Videoarchiv
včetně PDF prezentací je k dispo■
zici na www.azuredays.eu.
Autor je šéfredaktorem Channelworld.cz
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