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Abstrakt
Cílem bakaláĜské práce je vysvČtlení v dnešní dobČ velmi populární problematiky technologie
cloud computing. Její využití v malých a stĜedních firmách, a také její využití ve školách.
První þást je zamČĜena na definici cloudu, výhody a nevýhody jeho nasazení a porovnání
finanþní nároþnosti proti klasickému Ĝešení on premise. Na základČ toho je zváženo, co by
nám cloud mohl pĜinést. V druhé þásti je specifikován modelový pĜiklad nasazení cloudu do
školy spolu s jeho vyhodnocením.
Klíþová slova: Cloud computing, IaaS,PaaS,SaaS,ROI,TCO,On-premise,Microsoft Azure

Abstract
The aim of the bachelor thesis is to explain the matters of todays’ highly popular technology
of cloud computing. The thesis specialises on the use of the technology in small and middle
companies and also in schools. First of all, the essence of cloud computing is defined, its
advantages and disadvantages and its possible use and financial comparison against usual on
premise solution. Based on this, the gain of switching to cloud computing is considered.
Secondly, a model example of application of cloud computing in a school is specified. The
results of a model use are presented.
Keywords: Cloud computing, IaaS,PaaS,SaaS,ROI,TCO,On-premise,Microsoft Azure
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ͳ l
V dnešní dobČ nastupuje nový trend využití cloud computingu ve firmách nebo domácnostech
na místo klasického on premise Ĝešení. S cloudem se každý den potkáváme, aþ si toho nejsme
vČdomi využíváme služby od Googlu, využíváme datová úložištČ, dále využíváme služby
tĜeba jako skype. I když každá tato služba dČlá nČco jiného, všechny tyto služby mĤžeme
nazvat cloudem. A v této práci bych se na tento souþasný trend podíval a ukázal, co se pod
slovem cloud skrývá.

1.1 Cíle a pĜínosy práce
Tato práce má za úþel ukázat, co to vlastnČ cloud computing je a kdo ho v ýeské republice
poskytuje. V této práci bych rád ukázal dČlení cloudových služeb, hlavní modely jeho
nasazení a v neposlední ĜadČ na jeho výhody a nevýhody. Dále chci ukázat, jak je možné
cloud nasadit do firmy a jaké problémy pĜi tomto nasazení mohou nastat. Na závČr první
kapitoly porovnám finanþní stránky on premise Ĝešení, oproti Ĝešení za pomocí cloudu.
Cíle teoretické þásti
•

JasnČ definovat pojem cloud

•

Definovat výhody a nevýhody cloud computingu, které pĜináší svým zákazníkĤm

•

Jaké jsou možné zpĤsoby využití cloudu v praxi

•

Finanþní srovnání on premise Ĝešení/cloud computing Ĝešení

V praktické þásti popíšu modelové nasazení cloudu do školy, jak jsem se dohodl s vedoucím
práce Na tomto pĜíkladu ilustruji nahrazení dosluhující on premise Ĝešení za moderní
cloudové.
Mezi pĜínosy práce by mnČl být jakýsi návod na uchopení problematiky cloudu, protože
zatím žádný univerzální návod, jak pĜejít na cloud neexistuje. Výstup by mČl upozornit na
rizika tohoto pĜechodu, klíþové parametry a srovnání zda pro konkrétní nasazení

není

výhodnČjší a levnČjší jít klasickou cestou.
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2 RozdČlení firem podle velikosti
Projít všechny nabízené cloudové služby, které jsou dnes na trhu nabízeny pro domácnosti,
malé a stĜední firmy až po velké nadnárodní podniky není v lidských silách a je v rámci
bakaláĜské práce nemožné. Proto jsem po prostudování literatury, a také po studiu online
zdrojĤ zvolil, že v teoretické þásti se budu zabývat nasazením cloudu do malých a stĜedních
firem. Nasazení v domácnostech není z hlediska složitosti infrastruktury zajímavý sektor.
Velké a nadnárodní spoleþnosti jsou finanþnČ dost silné, aby si vybudovali vlastní privátní
cloud a také svá citlivá data chtČjí mít pod kontrolou. V malých a stĜedních podnicích je
možnost nejvČtšího rĤstu IT, a také je zde možnost pomocí cloudu získat škálovatelnou IT
infrastrukturu, kterou by si tyto firmy nemohly jinak dovolit.
Firmy mĤžeme dČlit do velikostních kategorií podle rĤzných parametrĤ. A to podle poþtu
zamČstnancĤ, podle obratu firmy nebo podle takzvané bilanþní sumy. Bilanþní suma je souþet
všech aktivit a pasiv dané firmy v rozvaze. V ýeské republice se uplatĖuje definice od EU,
tato definice u nás vyšla v platnosti 1. 1. 2005 a jedná se o Doporuþení 2003/361/EC (Tab. 1).
Kategorie podniku

Poþet zamČstnancĤ

Obrat

Bilanþní suma

StĜední podnik

< 250

 50 mil. €

 43 mil. €

Malý podnik

< 50

 10 mil. €

 10 mil. €

Mikropodnik

< 10

 2 mil. €

 2 mil. €

Tab. 1 RozdČlení firem podle jednotlivých atributĤ

Každý poskytovatel cloudu má na svých stránkách, podrobný cenový kalkulátor, který klient
vyplní podle svých požadavkĤ. Jako jeden z parametrĤ je zde brán pro kolik uživatelĤ tento
cloud bude poskytován. Proto jsem si pro svojí práci

vybral dČlení firem podlepoþtu

zamČstnancĤ.
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3 Seznámení s cloudem
V této kapitole si ukážeme struþný popis cloudu. Rád bych zde také zmínil, kdy byla první
zmínka o cloudu a jeho historický vývoj za pomoci þasové osy

3.1 Struþný popis Cloudu
Úsilím mnoha spoleþností je soustĜedit se stále více na rozsah a kvalitu služeb poskytovanou
IT infrastrukturou než na její samotné technické provedení. Toto vede ke vzniku pojmu cloud
nebo taky takzvaného cloud computingu. V tomto pojmu se nachází opravdu všechny služby,
aĢ už se jedná o infrastrukturu (servery, diskové pole, firewall a další hardware). Tak se zde
mĤže jedna o aplikaþní vrstvu (operaþní systémy, databázové stroje), ale mĤžeme sem zaĜadit
i software (mail servery, ERP, CRM moduly, kanceláĜské aplikace, atd.). V cloudovém
modelu je vše pĜevedeno do formy služby, která je poskytována provozovatelem cloudu
koncovému klientovi. Všechny tyto služby jsou klientĤm poskytovány pĜedevším
prostĜednictvím internetu nebo pomocí jiné vysokorychlostní sítČ. Na (obrázku 1), mĤžeme
vidČt celosvČtovČ rozšíĜené logo cloudu.

Obr. 1 Logo služby cloud
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3.2 Historie cloudu

Obr. 2 ýasová osa vývoje cloudu s dĤležitými body[1]
Struþný popis jednotlivých milníkĤ:
•

1960 – John McCarthy, vymyslel timesharing

• 1967 - IBM uvádí první pokus o virtualizaci na mainframech
• 1969- Myšlenka na (Intergalaktickou poþítaþovou sít) od J.C.R.Licklider který
umožnil rozvoj ARPANET) Jeho vize byla že, každý þlovČk se mĤže pĜipojit
odkudkoliv ke svým datĤm a programĤm)

• 1970 – Za pomocí softwaru pro virtualizaci se povedlo provádČt jeden nebo více
operaþních systému souþasnČ v izolovaném prostĜedí.

• 1997 – První definice cloudu prof.Ramnath Chellappa v Dallasu v roce 1997.
• 1999 – PĜíchod Salesforce.com, který umožnil poskytování podnikových aplikací
prostĜednictvím jednoduché internetové stránky.

• 2003 – První veĜejná verze Xenu, který vytváĜí virtuální stroje na jednom stroji.
• 2006 – Amazon rozšíĜil své služby a také pĜedstavil S3 (platební model pay-as-yougo, kde uživatelé platí podle využití svého cloudového Ĝešení)

• 2013 - CelosvČtový rĤst cloudových služeb, roþní nárĤst až 18,5 %. NejvČtší zájem je
o služby IaaS
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• 2014 – Roþní výdaje, které byly vynaloženy na cloud jsou o 20 % vyšší než v roce
2013.

4 Definice Cloudu
Definice spoleþnosti Gartner, Gartner definuje cloud computing jako styl práce na poþítaþi, ve
kterém jsou škálovatelné a elastické schopnosti IT dodávané jako služba prostĜednictvím
internetových technologií,, [2]. Dále spoleþnost ještČ více specifikuje cloud a to za pomoci 5
základních charakteristik, 3 modelĤ služeb a 4 modelĤ nasazení, které pĜevzal od NIST. [3]
[4]. Jednotlivé charakteristiky, modely nasazení a modely služeb si podrobnČ rozebereme
v následujících odstavcích-. Tato definice je znázornČna na(Obr.3).

4.1 5 základních charakteristik cloudu
•

Škálovatelnost a elasticita – Tyto pojmy znamenají, že poskytované služby se
pružnČ pĜizpĤsobují našim potĜebám ale pouze v rámci technologických možnostech.
Pokud nemáme v záloze dostateþný dostatek poþítaþového výkonu, uživatel na to
mĤže velmi rychle doplatit. Ale výhoda je že se dá pružnČ vyvíjet a rozšiĜovat aniž
bychom museli podstupovat klasické postupy upgrade hardwaru.

•

Neomezený pĜístup po síti – Služby poskytované v cloudu jsou dostupné díky
sítovému pĜipojení. Uživatel má na výbČr, jestli bude používat tenkého nebo tlustého
klienta, pĜípadnČ mobilní zaĜízení.

•

Sdílení zdrojĤ – Využití IT zdrojĤ s maximální možnou efektivitou, tj. Sdílení
základní infrastruktury a softwaru mezi uživateli služby, umožĖuje lepší využívání
dostupných prostĜedkĤ.

•

MČĜitelnost služby – ěídicí systémy cloudu kontrolují,

optimalizují, a reportují

využívané výpoþetní prostĜedky a tyto reporty pĜedávají úþtovacímu systému.
•

Služba na vyžádání – Rozhraní skrývá implementované detaily, které automaticky
odesílají reakci zákazníka poskytovatelĤm služby. Tyto informace které se odesílají,
jsou specificky navrženy (Dostupnost, odezva, výkon vs. Cena )
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Obr. 3Definice cloudu znázornČná graficky

4.2 Modely nasazení cloudu
Modely nasazení cloud computingu znamenají zpĤsoby, jak je služba v praxi provozována. Je
to pohled na technologickou infrastrukturu, kde je hardware uložen, kdo se o tento hardware
stará a jak k nČmu klient pĜistupuje .Model nám také ukazuje, zda se jedná o veĜejnČ pĜístupný
cloud nebo o privátní. Modely jsou rozdČleny do 4 kategorií.[20]
•

VeĜejný (Public cloud computing) – Tento model je také nČkdy oznaþován jako
klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je nabídnuta a poskytnuta
výpoþetní služba široké veĜejnosti. Typickým pĜíkladem veĜejného cloudu je služba
Skype, Seznam a také Google. Tyto služby jsou nabídnuty široké veĜejnosti a pro
všechny klienty poskytují stejnou nebo velmi podobnou funkcionalitu.

•

Soukromý (Private cloud computing) – Cloud je v tomto pĜípadČ provozován
výhradnČ pro použití konkrétní organizací nebo firmou. Bývá Ĝešen bud samotnou
organizaci nebo je poskytován tĜetí stranou. VČtšinou se jedná o velké nebo
nadnárodní firmy, které si tento cloud Ĝeší samy.

•

Hybridní cloud (Hybrid cloud computing ) – Hybridní cloud je kombinací obou
výše zmínČných cloudĤ. Tento cloud je ideální volbo pro klienty, kteĜí mají vlastní
infrastrukturu a rádi by pĜenesly þást technologie do datacenter. Hybridní cloud
dokáže inteligentnČ propojit jak zákaznické servery tak cloudové servery.[19]
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•

Komunitní (Community cloud computing) - Jedná se o model, kdy je infrastruktura
sdílená mezi nČkolika organizacemi nebo skupinou, která tuto infrastrukturu využívá.
Tyto organizace nebo jednotlivce mĤže spojovat bezpeþnostní politika nebo podobný
obor zájmĤ.

4.3 Distribuþní model nasazení cloudu
Distribuþní model nasazení se zabývá tím, co je v rámci jednotlivých modelĤ nabízeno,
vČtšinou se jedná o software nebo hardware, þi jejich kombinaci. Urþuje nám rozdČlení
kompetencí mezi poskytovatelem a klientem cloudového Ĝešení. Tento model má 3 základní
kategorie.Na (Obr.4) mĤžeme vidČt grafické znázornČní tČchto kategorií. [5]
•

PAAS – Platforma jako služba („Platform as a Service“) Poskytovatel v tomto
modelu poskytuje klientovi kompletní prostĜedky pro podporu celého životního cyklu.
Dále nabízí poskytování webových aplikací a služeb plnČ k dispozici na internetu bez
nutnosti si tento software stahovat. To zahrnuje rĤzné prostĜedky pro vývoj aplikací
jako je IDE nebo API, ale nachází se zde i software pro údržbu. Velkou nevýhodou
tohoto pĜístupu je platformní uzamþení, kde vlastnČ každý poskytovatel PAAS mĤže
používat jiný programovací jazyk. PĜíkladem tohoto poskytovatele je Google App
Engine.

•

IASS – infrastruktura jako služba (,,Infrastructure as a Service “) V tomto
modelu nasazení se poskytovatel služeb klientovi zavazuje poskytnout infrastrukturu.
Ve vČtšinČ pĜípadĤ se jedná o virtualizaci. Hlavní výhodou toho nasazení je, že o
všechny problémy spojené s hardwarem se stará poskytovatel.. IAAS je vČtšinou
vhodné pro klienty, kteĜí vlastní software (nebo jeho licence) a nechtČjí se starat o
problémy spojené s hardwarem. PĜíkladem IAAS je Amazon WS, Rackspace.
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•

SAAS – Software jako služba (,,Software as a Service “)V tomto modelu je
aplikace licencovaná jako služba, kterou poskytovatel pronajímá koncovému uživateli.
Uživatel si tedy kupuje pĜístup k této aplikaci a ne samotnou aplikaci. V tomto pĜípadČ
se uživatel nestará ani o hardware ani o software. SAAS je ideální pro zákazníky, kteĜí
potĜebují jen bČžný aplikaþní software a požadují pĜístup odkudkoliv a také kdykoliv .
PĜíkladem mĤže být sada aplikací od Google Apps.

Obr. 4Grafické znázornČní služeb

4.4 Další modely nasazení
V dnešní dobČ nám poskytovatelé cloudu nabízejí i další modely. Z velkého množství druhĤ
sem vybral 5 zástupcĤ na nichž chci ilustrovat rozmanitost možností nasazení cloudových
Ĝešení.
•

STaaS - ÚložištČ jako služba („STorage as a Service“) V tomto modelu se jedná o
službu webového úložištČ dat, které má v sobČ další funkce pro jejich správu editaci.
Toto Ĝešení je vhodné, pokud klient potĜebuje pĜistupovat ke svým datĤm odkudkoliv
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nejen ze svého poþítaþe ale rovnČž ze svých mobilních zaĜízení. PĜíkladem této služby
je DropBox, Microsoft SkyDrive nebo služba od Amazonu S3.
•

SECaaS – Bezpeþnost jako služba („SECurity as a Service“) Tento model využívá
outsourcing služeb sítových prvkĤ a jejich zabezpeþení.PĜíkladem mohou být rĤzné
antiviry, antispywareové Ĝešení nebo sledovaní pĜístupĤ. ěešení mĤže zahrnovat i
detekci neoprávnČných pĜístupĤ a útokĤ na síĢ klienta. Tímto se zabývá firma Juniper
Networsks. [6]

•

DBaaS – Databáze jako služba („DataBase as a Service“) Zde je cloudové Ĝešení
zamČĜeno na poskytování databázových služeb., Konfigurace je zde velmi jednoduchá,
velmi dobĜe je zde Ĝešena škálovatelnost a zajištČna vysoká dostupnost. Tuto službu
napĜíklad poskytuje Azure od spoleþnosti Microsoft.

•

CaaS – Komunikace jako služba („Communications as a Service “) V tomto Ĝešení
poskytovatel zajišĢuje jak kompletní hardwarové, tak softwarové Ĝešení., Jedná se o
komunikaþní Ĝešení, kam patĜí jak služby VoIP, , instant messaging, ale i software pro
týmovou spolupráci umožĖující i videokonference.

•

MaaS- Monitorování jako služba („Monitoring as a Service “) Zde se poskytovatel
stará o to, že klient muže pĜistoupit odkudkoliv a monitorovat své klíþové aplikace na
dálku.

4.5 Typy cloudu v praxi
V pĜedešlých kapitolách jsme

definovali pojem cloud, ukázali, jaké jsou jeho hlavní

charakteristiky, modely nasazení a distribuþní modely. Tato þást se vČnuje praktickému
využití cloudu.
•

Grid Computing – Cloud Computing byl vyvinut z velmi mnoha technologii a díky
tomu je nČkterým tČmto technologiím podobný, z nČkterých se skládá a podobnČ.
Bohužel díky tomuto chybí pĜesný název nebo pĜesné konstatování terminologie.
Všechny dále zmínČné termíny se prozatím ještČ vyvíjí. Je to forma distribuovaného a
paralelního systému, kde dochází k volnému pĜipojování jednotlivých stanic do
jednoho velkého celku a tento velký celek se pak vČnuje jedné úloze. Ve vČtšinČ tČchto
pĜípadĤ tato technologie slouží ke spojování výpoþetního výkonu jednotlivých stanic
pro Ĝešení vČdeckých problémĤ. Grid Computing se využívá napĜíklad ve farmacii pĜi
hledání nových lékĤ nebo prohledávaní rĤzných chorob tĜeba rakoviny. Dále mĤže
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sloužit v astronomii (zpracování obrazových a radiových dat) nebo pĜi vytváĜení
meteorologických modelĤ . V komerþní sféĜe ho lze využít k simulování vývoje burzy,
nebo se využívá v komerþních prohlížeþích. [21]
•

Autonomní poþítaþe – Tento termín Autonomní poþítaþ byl vyvinut spoleþností IBM
pĜibližnČ v roce 2001. Jedná se o výpoþetní techniku schopnou tzv. self-management
(„Správa sama sebe“). Taková, technika by mnČla do budoucna výraznČ odlehþit
neustálou a þím dál složitČjší správu HW. MĤže se jednat o automatickou opravu
chyb, optimalizaci dat, která by reagovala na mČnící se podmínky.

•

Klient – Server – Tato technologie funguje na principu komunikace nadĜízeného
s podĜízeným., Na této technologii funguje napĜíklad služba WWW. Server poskytuje
informace a klient je využívá. Server zároveĖ mĤže být klientem jiného serveru.

•

Mainframe – ýesky mĤžeme tuto technologii oznaþit jako „superpoþítaþ“. Mainframe
je jeden poþítaþ, který je složen z velkého poþtu výkonných þástí. Tento superpoþítaþ
je vČtšinou využíván ve vojenských zaĜízeních, bankách a aerolinkách.

•

Peer to peer – Tato technologie je pĜesný opak technologie Klient – Server. Zde je
každá jednotka v systému rovnocenná., Díky tomu systém nemá centrální bod a
zároveĖ všechny jednotky jsou poskytovateli i pĜíjemci služby. Toho se nejvíce
využívá pro sdílení souborĤ, v ideálním pĜípadČ snižují nároky na server, tímto se
zajišĢuje vysoká rychlost stahovaní pro legální úþely. Pro nelegální úþely je velký
problém chybČjící centrální bod. V tomto pĜípadČ je velký skoro až nemožný problém
tuto sít rozšíĜit. [22]

5 Datová centra
V pĜedešlých kapitolách jsem definoval, jak lze cloud využít v praxi a v kapitole 4.4 jsem
definoval další možnost využití cloudu

jako datového úložištČ. Datová centra jsou

považovány za jádro cloudu.
V této þásti se podíváme na problematiku datových center. Jak jsou rozdČlena a jaké jsou
možnosti tČchto center. Ukážeme si, jaká jsou rizika pĜi havárii s daty, a jak firmy zálohují svá
data. Když si uživatel vybírá poskytovatele cloudu, tak doufá, že jeho data budou v bezpeþí a
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že pokud dojde k nČjakému výpadku jeho data zĤstanou nepoškozena. Proto poskytovatelé
cloudu vynakládají nemalé finanþní prostĜedky na vybudování datových center. Tyto datová
centra by mČla bez velkých problémĤ obsloužit nárĤst klientĤ a jejich potĜeby na velikost
úložištČ Tyto centra musí splĖovat také nejmodernČjší standarty pro zálohování dat. Data
musí být chránČna i proti rĤzným výpadkĤm. Datová centra by mČla mít certifikace Tier.
Klasifikace je dílem spoleþnosti Uptime Institute, Inc. Koncept byl vymyšlen konsorciem
spoleþností, kterému nebyla lhostejná znaþnČ kolísavá úroveĖ rĤzných datových center a
jejich zabezpeþení. Tyto certifikace se zaþaly používat v roce 1995., DČlí datová centra do 4
kategorií., Každá kategorie se liší v kritériích na napájení datového centra, chlazení, údržby

Obr. 5Datová centra na svČtČ
tČchto center a další požadavky. Na stránkách spoleþnosti Uptime Institute se mĤžeme
podívat, jaké datová centra jsou nám v dané zemi k dispozici. (Obr. 5) [7].
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Na Obr.5 se mĤžeme podívat jaká datová centra se nachází v ýeské Republice, jakou mají
certifikace Tier, a jaké spoleþnosti patĜí. V ýeské Republice je tČchto datových center pouze 5
a mají nejvyšší certifikaci Tier IV.

5.1 Definice tĜíd datových center
Jednotlivé tĜídy Tier mají rozlišné požadavky na napájení, zálohy a na školení personálu
datového centra. Také nám udávají maximální roþní výpadek, který nám specifikuje
maximální doba v roce, kdy centrum nemusí být funkþní. [8] [9] [10] [11]

•

Tier I- Základní datové centrum dle klasifikace Tier I, v této kategorii se jedná o
neduplikovaný provoz. První vznik tČchto center je už v roce 1960. Tier I nemá
zdvojené napájení ani chlazení a je k nČmu pouze jeden pĜívod elektrické energie.
Díky tomu tento systém musí být offline pĜi plánovaném i pĜi neplánovaném výpadku.
Pokud provádíme údržbu na jakékoliv þásti tohoto systému, pĜestává nám fungovat
celý ekosystém, který je na nČj napojen. Dále je zde možnost, že k této þasti mĤže, ale
nemusí být pĜipojen záložní generátor nebo UPS. Tento systém ve vČtšinČ pĜípadĤ
používá IT vlastní firmy, kde není potĜeba 24/7, ale staþí pouze provoz v týdnu a na
víkendy se plánují výmČny dílu nebo údržba. Díky tomu má tento systém velmi malou
dostupnost, maximální je 99,671% . Možný výpadek v této tĜídČ je 28,8 hodin v roce.

•

Tier II – Datové centrum již má k dispozici zdvojené napájení a chlazení. Ale i tak je
jeho pĜívod energie pouze jednoduchý. Musí obsahovat redundantní N+1 UPS a
generátor elektrické energie. I zde si údržba nebo oprava nČjakých þástí vyžádá
výpadek systému díky tomu, že tento systém pĜi plánované opravČ musí byt vypnut.
Dostupnost se zde pohybuje do 99,749 %. Nejdelší možný výpadek zde mĤže trvat až
22 hodin roþnČ. Tier II nejvíce využijí internetové firmy. Které nemají ve smlouvČ
žádné pokuty za výpadek služeb.
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•

Tier III - Tyto datová centra je již možno spravovat tzv. KonkurenþnČ, díky tomu
údržba jakékoli þásti nezpĤsobí výpadek systému. Oproti Tier II je zde nČkolik
pĜívodĤ elektĜiny a tím pádem jakýkoli elektrický prvek mĤže být vymČnČn, aniž by
muselo dojít k vypnutí celého systému. Dostupnost tohoto datového centra se
pohybuje do 99,982%, což nám garantuje maximální výpadek 1,6 hodin roþnČ. Na této
úrovni by mČla být všechna velká datová centra, která poskytují cloudové služby. Jak
je zmínČno výše, v ýeské Republice je tČchto datových center 5. Tato certifikace je
využívána spoleþností O2,která má k dizpozicím hned 3 tato centra.

•

Tier IV – je poslední a nejvyšší úroveĖ datových center, která jsou schopná odolat
výpadkĤm pĜi poruše jakékoliv komponenty v systému a je zde i ochrana proti ohni,
vodČ a také proti špatné manipulaci personálu. Dochází zde k úplné duplikaci celého
systému. Personál, který se stará o správu tČchto center musí mít speciální certifikaci
na manipulaci s tČmito zaĜízeními. Dostupnost datových center je 99,995 % což
zaruþuje maximální výpadek ve výši pouhých 15 min roþnČ. V této klasifikaci jsou
vyžadována i speciální lokalizaþní kritéria díky tomu v ýeské Republice není žádné
takové centrum. Ale k certifikaci Tier IV se nejvíce blíží datové centrum spoleþnosti
Škoda Mladá Boleslav.

Na závČr této kapitoly rád shrnul jednotlivé tĜídy a jejich hlavní výhody a maximální doby
výpadkĤ. (Tab. 2)Minimální požadavky na datová centra, na kterých pracuje cloud jsou tĜídy
Tier III a Tier IV aby byl zabezpeþen bezproblémový provoz cloudu.


dŝĞƌ/
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂϵϵ͕ϲϳй
Ϯϴ͕ϴŚŽĚŝŶŵŝŵŽƉƌŽǀŽǌƌŽēŶĢ
ĄĚŶĄƌĞĚƵŶĚĂŶĐĞ

dŝĞƌ//
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂϵϵ͕ϳϱй
ϮϮŚŽĚŝŶŵŝŵŽƉƌŽǀŽǌƌŽēŶĢ

ĄƐƚĞēŶĄƌĞĚƵŶĚĂŶĐĞ


dŝĞƌ///
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂϵϵ͕ϵϴϮй

dŝĞƌ/s
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂϵϵ͕ϵϵϱй

ϭ͕ϲŚŽĚŝŶǇŵŝŵŽƉƌŽǀŽǌƌŽēŶĢ

Ϭ͕ϮϱŚŽĚŝŶŵŝŵŽƉƌŽǀŽǌƌŽēŶĢ

ZĞĚƵŶĚĂŶĐĞEнϭ


ZĞĚƵŶĚĂŶĐĞϮEнϭ
Tab. 2 Shrnutí jednotlivých tĜíd Tier
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5.1.1 Možná alternativa certifikace
Alternativou americké verze Tier je IRMS DCC ( IRMS DataCente Certification). To je
Evropský systém, který certifikuje i datová centra. Velká konkurenþní výhoda je, že tento
zpĤsob certifikace lze využít i na služby Cloud computingu. Audit, který probíhá
v identických úrovních jako Tier navíc disponuje doložkou, která nás informuje o kapacitČ,
konfiguraci a bezpeþnosti dat.

5.2 Zálohování dat a obnova dat po havárii
Z pĜedešlé kapitoly je vidČt, že pĜi používaní cloudu jsou naše data dobĜe chránČna a
zálohovaná. Veškerou zodpovČdnost nese poskytovatel. Ale jak je to u klasického on premise
Ĝešení si ukážeme v této þásti.

KďŶŽǀĂĚĂƚǀĞĨŝƌŵĄĐŚ
KŬĂŵǎŝƚĞ;ďĞǌǀǉƉĂĚŬƵͿ
ĞƐşƚŬǇƐĞŬƵŶĚ
ĞƐşƚŬǇŵŝŶƵƚ
EĢŬŽůŝŬŚŽĚŝŶ
ŽũĞĚŶŽŚŽĚŶĞ
sŶĢŬŽůŝŬĂĚŶĞĐŚ
sşĐĞŶĞǎƚǉĚĞŶ
EĞũƐŽƵƐĐŚŽƉŶĂŽďŶŽǀŝƚ
Ϭй
EĞũƐŽƵ
ƐĐŚŽƉŶĂ
ŽďŶŽǀŝƚ
й
ϭϱй

ϱй

sşĐĞŶĞǎ
ƚǉĚĞŶ

sŶĢŬŽůŝŬĂ
ĚŶĞĐŚ

ϭϮй

Ϯϳй

ϭϬй
Ž
ũĞĚŶŽŚŽ
ĚŶĞ
Ϯϱй

ϭϱй

ϮϬй

Ϯϱй

EĢŬŽůŝŬ
ŚŽĚŝŶ

ĞƐşƚŬǇ
ŵŝŶƵƚ

ĞƐşƚŬǇ
ƐĞŬƵŶĚ

ϭϭй

ϲй

ϯй

ϯϬй
KŬĂŵǎŝƚĞ
;ďĞǌ
ǀǉƉĂĚŬƵͿ
ϭй

Graf. 1 Schopnost firem obnovit data po havárii
U datových center díky duplikaci všech prvkĤ, raidovým polím a díky pravidelným zálohám
celého systému na jiná média (mĤžou se využívat tĜeba magnetické pásky, pro vČtší bezpeþí
se udČlají dvČ kopie, jedna se nechává ve firmČ a druhá se posílá do trezoru banky). Ale i tak
zde je jedno riziko neproškoleného personálu. PĜi využívaní cloudových služeb nese veškerou
zodpovČdnost za zálohu firemních dat poskytovatel. Díky tomu se nemusí zákazník obávat
chyb hardwaru a pĜírodních katastrof. Díky výzkumu spoleþnosti Proact [12], kde se tázali
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500 firem, trvá 54% firem podnikajících v ýesku obnovit svá data více než 1 den. Jejich
pĜipravenost velmi dobĜe znázorĖuje následující graf.(Graf. 1)
Alarmující na tomto grafu je zejména, že až 15% firem není schopné své data obnovit vĤbec.
V takových pĜípadech také záleží na staĜí dat, pokud se jedná o velmi stará data, nemusí být
výsledek až tak devastující.Pokud se jedná o data aktuální, mĤže se firma dostat do vážných
problémĤ. NČkteré firmy jsou nucené držet nČkterá dat až 5 let stará (finanþní ústavy, letecké
spoleþnosti, které musí držet boroskopie letadel atd.) V dnešní dobČ je mnoho dat uloženo na
osobních poþítaþích uživatelĤ a díky tomu SaaS pĜináší jistou záruku pro firmu.

6 Výhody cloud computingu
Pomocí Cloud Comptutingu se mČní zažité návyky které mají zamČstnanci ve firmách zažité
pod kĤží. Díky tomu se mČní zažité postupy, díky kterým je velmi dobĜe možné ušetĜit drahý
þas a tím pádem nám roste i efektivnost lidí díky þemuž je možné zaþít snižovat náklady.
Aplikace, které bČží na cloudu a které se zabývají editaci nebo tvorbou dokumentu nám
umožní, že na jednom dokumentu mĤže pracovat i více lidí najednou, je k nČmu možné se
pĜihlásit odkudkoliv. Práce je velmi efektivní a také nám odpadá zažity proces, kdy uživatel
vytvoĜí dokument, uloží ho na server a þeká až si ho jeho kolega stáhne k sobČ upraví a
nahraje nazpátek. Velmi dobrá vČc je že si již kolegové nemusí posílat vČci pĜes mail a nejsou
limitováni velikostí souborĤ.

6.1 Zvýšení efektivity práce
•

EfektivnČjší Ĝízení - Pokud máme ve firmČ zaĜízen podnikový informaþní systém,
který mĤže využívat kanceláĜsky balík, a má spoleþnou datovou základnu tak pro
všechny aplikace. Tím dochází k efektivnČjšímu Ĝízení, aĢ už se jedná o zdroje tak tak
zde mĤže být systém na hlídání docházky nebo plánování dovolených a tím dochází
k efektivnČjšímu Ĝízení.

•

Lepší spolupráce – Cloudové nástroje mají v sobČ zabudovány velmi pestrou paletu
schopností spolupráce mezi sebou, a také pĜedávat si informace mezi sebou.
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•

Okamžitá reakþní doba – Obrovskou výhodou je že zamČstnanci klienta
využívajícího cloud se mĤžou pĜipojit odkudkoliv a z jakéhokoliv zaĜízení tím pádem
je jejich reakþní doba okamžitá.

•

Jednoduchá a rychlá správa uživatele – Je li už vše nastaveno tak administrátor
pĜidává uživatele nebo je odebírá, dále je zde velmi jednoduchá správa pĜerozdČlování
uživatelských oprávnČní, které zvládne i ménČ zkušený uživatel.

•

Uživatelské

rozhraní

aplikací

–

Práce

s cloudovými

aplikacemi

probíhá

prostĜednictvím webového prohlížeþe. To nám zajišĢuje konsistenci uživatelského
rozhraní napĜíþ rĤznými platformami, aĢ už se jedná o poþítaþ, tablet nebo mobilní
zaĜízení. Nebo je zde pouze odkaz, který nás pĜipojí na vzdálenou plochu.

6.2 Flexibilita
Mezi nejsilnČjší stránky cloud computingu jistČ patĜí jejich flexibilita. Díky této vlastnosti
mĤže zákazník pružnČ reagovat na svoje aktuální potĜeby. Díky tomu se nám mČní i celková
cena za odebírané služby. A platíme pouze za to, co v tu danou dobu aktuálnČ využíváme.
Flexibilita nám neovlivĖuje pouze cenový model, ale také nám pĜidává možnost pĜidávat
a odebírat uživatele podle toho jak zrovna potĜebujeme. Toto se mĤže hodit ve firmách, které
nabírají sezónní pracovníky, kteĜí budou využívat firemní licence. Po skonþení sezony staþí
tyto licence odebrat a tím sníží své náklady. Zákazník mĤže svého poskytovatele požádat o
pĜidání hardwaru (pĜidání operaþní pamČti, výkonu procesoru, nebo pĜi nedostatku místa
navýšení kapacity úložištČ) nebo muže rovnou požádat o pĜedČlání celého virtuálního stroje.
Tímto se dá pĜedejít výkonovým špiþkám, které se mĤžou objevit. Po ustálení tČchto špiþek je
možné konfiguraci uvést do pĜedešlého stavu. Toto v klasickém on premise Ĝešení nejde zde
se s tČmito parametry musí poþítat dopĜedu i za pĜedpokladu že tyto zdroje nebudou nikdy
efektivnČ využity.

6.3 Žádná licence
Cloudová služba SaaS klientĤm pĜináší velmi úþinné využívaní softwarových licencí . Už
není potĜeba licence vlastnit. Díky tomu nemusí klient vynakládat vysoké investice za
poĜízení licence. Zákazník si vybere pouze službu, která musí obsahovat softwarovou licenci.
Tato licence pĜechází pod poskytovatele služby. Díky tomuto se klient nemusí starat o žádný
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update, nebo údržbu této aplikace. Tato cena licence je zapoþítaná do pravidelného poplatku
za cloud. Ale tato þástka je minimální.

6.4 Dostupnost služeb
Poskytovatel cloudových služeb SaaS distribuuje aplikace klientovi vČtšinou skrze tenkého
klienta, kterým je v obvykle webový prohlížeþ. V dnešní dobČ je standardem dostupnost
služby okolo 99,95%, kvĤli rĤzným plánovaným výpadkĤm, které jsou zpĤsobeny údržbou
systému nebo údržby datového centra. Díky tomu je dĤležitým faktorem pĜi výbČru cloudu
poskytovatel internetového pĜipojení. V dnešní dobČ je internetové pokrytí na velmi dobré
úrovni. Ale cloud je oproti klasickému Ĝešení na internetu závislí. Proto vyžaduje daleko
rychlejší a spolehlivČjší internetové pĜipojení. V menších mČstech anebo obcích kde mĤže být
kvalita internetového pĜipojení horší by toto mohl být klíþový faktor který zabrání nasazení
cloudových služeb. Mohl by zde také nastat problém pokud by jsme se pĜipojovali ke cloudu
pomocí mobilních zaĜízeních, které už i dnes disponují vysokorychlostním internetem, ale
mĤžou být limitovány FUP limitem. To mĤže mít za následek negativní zkušenosti klienta
s rychlosti celé služby.

6.5 Nižší implementaþní rizika a rychlost implementace
Jelikož zákazník neprovádí žádnou instalaci hardwaru ani instalaci operaþního systému,
databází, aplikací nebo dalších podpĤrných systémĤ, snižuje se riziko možných potíží, které
obvykle vznikají bČhem implementace. Tyto potíže zpĤsobují zpoždČní nebo dokonce celkový
krach konkrétní implementace. Všechna tato rizika, která ohrožují implementaci se pĜenášejí
na poskytovatele cloudu, který využije svoji již hotovou infrastrukturu. A zkušenosti
z minulých projekĤ a tím se minimalizuje implementaþní rizika. Navíc je vždy podepsána
smlouva, díky které by dodavatel za zpoždČní implementace platí nemalé þástky klientovi.
V klasickém on premise Ĝešení je možné že se musí þekat na dodání hardwaru. Dále odpadá
þekaní na instalaci a správnou konfiguraci systému. Instalování databází atd. Jde-li zákazník
cestou clodu tak v nejlepším pĜípadČ dostane pouze pĜístupová hesla bud do aplikace nebo do
vzdálené plochy a mĤže tuto aplikaci hned zaþít používat. V on premise Ĝešení se muže stát že
klient se finální Ĝešení implementace snaží poĜád pĜizpĤsobovat, až dojde k tomu, že tento
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proces selže a firma se vrací k pĤvodní konfiguraci. Rychlost implementace SaaS oproti on
premise Ĝešení je vždy kratší.

6.6 Kvalitní IT
Díky službám, které nám cloud computing nabízí, dostáváme nejmodernČjší technologie.
Firmy, které nabízejí cloud formou SaaS vČtšinou spolupracují s nejvČtšími firmami v oboru.
A díky tomu toto Ĝešení mĤžou jednoduše nabídnout i malým a stĜedním podnikĤm. V pĜípadČ
IaaS a PaaS se vždy jedná o nejmodernČjší technologie, poslední trendy ve virtualizaci a
v neposlední ĜadČ datová centra které jsme si již probrali v kapitole 5. Díky tomu je cloud
velkým pĜínosem pro malé a stĜední firmy, které by si na vlastní náklady nemohly dovolit
vybudovat takovou infrastrukturu, nebo nemohli koupit takový software. Cloud nám pĜináší
také velmi kvalitní podporu. V cloudu mĤžeme také využívat služeb zkušených a velmi dobĜe
proškolených expertĤ, kteĜí spravují služby v cloudu. V dnešní si spousta firem nemlže
dovolit mít vlastní kvalitní IT. A tČmto oddČlením platit kvalitní a velmi drahá školení.

7 PĜekážky v nasazení clodových služeb
V pĜedchozí kapitole jsme si ukázali jaké výhody nám cloud pĜináší. V této þásti si popíšeme,
jaké komplikace mohou nastat pĜi nasazování cloudových služeb do firem, podíváme se na
právní kroky, které mohou být dosti velkým problém pro firmy, které tyto kroky nemusí
akceptovat.
•

Zabezpeþení a poškození dat – Zákazník, který pracuje s cloudovými
službami pracuje se svými daty na infrastruktuĜe poskytovatele IT Ĝešení. Nemá
data fyzicky u sebe, ale jsou na serverech poskytovatele. Pokud by je
poskytovatel zneužil nebo zámČrnČ poškodil, zdiskreditoval by sám sebe pĜed
svými souþasnými klienty ale i pĜed potenciálními. Tím by pĜišel nejen o
jméno, ale také o budoucí zisky a zhoršil si ne-li úplnČ znemožnil fungování na
souþasném trhu. ýasto také ale dochází k námitkám, že mĤže dojít k útoku
tĜetích stran na pĜenosových cestách mezi klientem a poskytovatelem
cloudového Ĝešení.
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•

ÚroveĖ internetového pĜipojení – k dobrému a plnohodnotnému užívání
cloudu je potĜeba dostateþnČ rychlé internetové pĜipojení.

•

Závislost na jednom poskytovateli – Klient je vČtšinou závislý primárnČ
pouze na jenom poskytovateli cloudového Ĝešení, a další spolupráce z jinými
poskytovateli je zcela vylouþena a to z dĤvodu aplikaþního prostĜedí, a nebo na
základČ porušení obchodní smlouvy.
• Ochrana autorských práv – Jeden z hlavních pĜedstavitelĤ cloudových
kanceláĜských služeb spoleþnost Google do svých obchodních podmínek asi
pĜed 2 roky vložila toto „NČkteré z našich služeb umožĖují nahrávání,
odesílání, ukládání a pĜijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného
obsahu zĤstávají ve vašem vlastnictví. Jinak Ĝeþeno Pokud nahrajete, odešlete,
uložíte nebo pĜijmete obsah do nebo prostĜednictvím našich služeb, poskytujete
spoleþnosti Google (a subjektĤm, se kterými spoleþnost Google spolupracuje,
váš obsah je stále váš.) celosvČtovČ platnou licenci k užití, hostování,
uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoĜení odvozených dČl (napĜíklad
dČl, jež jsou výsledkem pĜekladu, pĜizpĤsobení/adaptací þi úprav provedených
za úþelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci,
publikování, provozování a zobrazování na veĜejnosti a distribuci takového
obsahu Práva, která touto licencí udČlujete jsou užita za úþelem provozování,
propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Práva, která
touto licencí udČlujete, jsou užita za úþelem provozování, propagace a
vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence pĜetrvává i poté,
co pĜestanete naše služby používat (napĜ. firemní zápis pĜidaný do služby
Mapy Google). NČkteré služby umožĖují k obsahu, který jste do služby
odeslali, získat pĜístup nebo jej odebrat. NČkteré služby zahrnují také
podmínky a nastavení, která naše možnosti používání odeslaného obsahu
vymezují. UjistČte se, že pĜi odesílání obsahu do služeb disponujete
pĜíslušnými právy k udČlení výše uvedené licence.“ [14] I když práva
k duševnímu vlastnictví i nadále zĤstávají vlastnictvím autora díla, mohou
takovéto podmínky užívání vašich dat odradit Ĝadu klientĤ od využívání
cloudové aplikace. Spoleþnost Microsoft (Office 365) má ve svých obchodních
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podmínkách užití prakticky shodný odstavec s podmínkami užití jako
spoleþnost Google.
•

Uživatelské rozhraní aplikace – ýasto jediným zpĤsobem, jak pracovat
s cloudovými aplikacemi, je internetový prohlížeþ. Je velmi dĤležité, aby
uživatelé mČli k bezproblémovému bČhu na svých poþítaþích poslední verze
internetových prohlížeþĤ kvĤli podpoĜe nejnovČjších technologii. V rĤzných
podnicích þasto není možné provádČt aktualizace na poslední verze prohlížeþĤ
z dĤvodĤ zachovaní kompatibility s intranetovými aplikacemi.
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8 Cena služeb a finanþní náklady na IT
Pokud si klient vybere služby na principu cloud computingu, tak jeho prvotní investice na
poĜízení jsou mnohonásobnČ nižší než pĜi nákupu a implementaci on premise Ĝešení. Toto
tvrzení nemusí být ale vždy pravda pokud pĤjde cestou privátního on site cloud Ĝešení, ve
kterém jsou platební modely ( pay-as-you-go,pay-per-user). Díky tČmto modelĤm nemusíme
vynakládat prvotní velké investice na hardware a licence, které když už klient poĜizuje musí
velmi dobĜe naplánovat jejich využití. Díky tomu se SaaS do firmy nasadí velmi rychle ale i
pĜesto se firma nevyhne investici v podobČ nastavení a migraci dat do tohoto systému. Guy
Greese ze spoleþnosti Gartner ale tvrdí na svém bloku [13]. Že v dlouhodobém horizontu je
využívání SaaS dražší ikdyž vstupní investice je velmi nízká. Dále tvrdí že po 3-4 letech
placení pravidelných poplatkĤ za SaaS , firma zaplatí cenu srovnatelnou za softwarovým
licencím.Ale každý zákazník na zaþátku velice ušetĜí. A to z dĤvodĤ že nemusí poĜizovat
hardware, softwarové licence. Dále mu odpadají náklady za elektĜinu, nemusíme Ĝešit
zálohování dat, poĜizování zálohovacích medii, opravy na serverech, a také mĤžeme omezit
náklady na IT oddČlní. Za všechny tyto vČci pĜebírá odpovČdnost poskytovatel služby. Pokud
služba ale není dostupná poskytovatel platí nemalé penále za nefunkþnost systému a ušlí zisk.
Zákazníkovi zbyly pouze operaþní náklady. A není zde žádné riziko neplánových investic
v pĜípadČ poruchy na serveru.

9 Porovnání nákladĤ na on premise Ĝešení vs. cloud computing
V této þasti se podíváme jaké jsou náklady na cloud a on premise Ĝešení a jaké výhody nám
z toho plynou. Otázka nákladĤ je v souþasnosti nejvČtší problém vČtšiny firem, které se
v oblasti IT snaží omezit výdaje. Porovnávají náklady mezi rĤznými možnostmi klasické IT
infrastruktury a cloudového Ĝešení, musí sem zahrnout jak poplatky za elektĜinu, tak poplatky
za mČsíþní údržbu atd. UdČláme si zde modelový pĜíklad on-premise Ĝešeni, které by bylo
srovnatelné se službou SaaS.
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Modelový pĜíklad, konfigurace serveru ve velmi nízké konfiguraci:
•

4vCPU47

•

4 GB RAM

•

1 TB HDD pro data

•

Operaþní systém: OS SuSE Linux Enterprise Server

V každé kalkulaci, kterou provádíme v klasickém IT je nutné vzít na vČdomí i další
parametry, které musíme platit pĜi provozu serveru:
• Cena Serveru vþetnČ úložištČ dat
• Licence operaþního systému
• PĜipojení k internetu
• SíĢové komponenty
• Náklady na zprovoznČní serveru (instalace, administrace, zálohovaní a obnova
dat pĜi výpadku)
• Pronájem datového centra
• Energie

Pokud se rozhodnu pro Ĝešení pomocí cloudu jsou veškeré výše uvedené položky
zahrnuty v cenČ této služby.

Základní rozdíl mezi klasickým IT a cloudovým Ĝešením je, že v klasickém pojetí IT
infrastruktury musí firma ihned na zaþátku vydat vysoké jednorázové náklady na koupi HW
(Tab. 3) a dále s tím jsou má ještČ pravidelné operaþní náklady. Naopak v cloudovém Ĝešení
nám hned na zaþátku odpadá velká poþáteþní jednorázová investice do HW, jsou zde pouze
mČsíþní pĤlroþní nebo roþní pravidelné poplatky, zaleží pouze na klientovi kterou platbu si
vybere. Celkové náklady na chod klasického IT a cloudu mĤžeme vidČt v (Tab. 4) Výslednou
kalkulaci lze znázornit v grafické podobČ níže uvedený graf (Graf. 2)nám zdĤrazĖuje
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skuteþnost, že mezi provozem serveru a tradiþním IT a cloudu je prokazatelný rozdíl vidČt
hned v prvním roce provozu. V pĜípadČ pĜebytku výkonu je v cloudovém prostĜedí možno
operaþní náklady ještČ snížit díky tomu že firma mĤže reagovat na souþasný stav zamČstnancĤ
ve firmČ. Nebo náklady mohou ještČ vzrĤst. V tomto grafu není zahrnut další velký náklad a
to upgrade na hardware serveru, který nám skokovČ zvýší cenu.


dƌĂĚŝēŶş/d
ϱϱϮϬϬ<ē
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WƌĂǀŝĚĞůŶĠŵĢƐşēŶşƉŽƉůĂƚŬǇ ϭϬϳϳϬ<ē ϳϭϬϬ<ē
Tab. 3 Ekonomický pohled na provoz serveru v rámci tradiþního IT a cloudového Ĝešení
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ϰϮϲϬϬϬ<ē ϮϳϱϰϱϬ<ē

Tab. 4 Ekonomická kalkulace v horizontu 5 let
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Graf. 2Graf nákladĤ na klasické IT a cloudu v rozmezí 5 let
Na konec této þásti sem pĜipravil detailní výpis, za co klient platí. PĜi poĜizování On premise
Ĝešení a cloudu. Která bude v pĜíloze 1.
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10 Finanþní rozdíly mezi cloudem a on premise Ĝešením
•

V cloudovém Ĝešení klient platí za služby poĜád stejnČ – ale mĤže dojít
k nepĜedpokládaným situacím kdy je klient nucen tuto þástku navýšit nebo naopak
snížit (mĤže se stát, že do firmy najme nové pracovní síly a nebo naopak bude nucen
souþasné zamČstnance propustit a to díky využívaní cloudu na tuto situaci mĤže
okamžitČ reagovat) což u klasického IT nelze. Tam se musí dobĜe plánovat hned na
zaþátku s vČtší kapacitou, která pokud není zapotĜebí, není využitá.

•

U klasického Ĝešení IT se také nemĤžeme vyhnout jednorázovým a pravidelným
poplatkĤm, které mĤžeme považovat za paušální.

•

Výkonnost hardwaru a jeho obnova se poþítá na základČ cyklu, který si firma vČtšinou
staví na 3-4 roky. Díky tomu poplatky za údržbu, náhradní díly nejsou vČþné . Jelikož
nám hardware fyzicky stárne a toto stárnutí je razantnČjší než u cloudu, kde náš výkon
je virtuální CPU, pamČĢ, diskové pole, a tím pádem nemusíme Ĝešit jeho implementaci
a mĤžeme tyto zdroje vynaložit na modernizování cloudu za minimální cenu i þas.

•

Využití IT infrastruktury v cloudu mĤže klient okamžitČ ukonþit nebo pozastavit tak,
aby nedocházelo k finanþní ztrátČ zpĤsobené dobČhnutím kontraktu bez využití IT
prostĜedkĤ. Tato situace, ale mĤže naopak nastat u klasického Ĝešení IT v pĜípadČ, kdy
spoleþnost uzavĜe smlouvu, ale bČhem této doby zjistí, že IT prostĜedky efektivnČ po
celou dobu trvání smlouvy nevyužije.

•

Možnost plynulého rozšiĜování þi redukovaní dle aktuálních potĜeb firmy. Cloud
computing lépe kopíruje potĜeby IT na výkon a tím také na celkovou cenu IT služeb
kterou firma využívá.

•

Pokud firma potĜebuje IT prostĜedky pouze krátkodobČ a tĜeba i opakovanČ je
pronájem IT prostĜedkĤ a výhod v porovnání s nákupem nového vybavení a jeho
pĜípadným odprodejem když už není potĜeba.

•

Poslední vČc poskytovatel mĤže klientovi po konzultaci nabídnout slabší konfiguraci
cloudu kterou daná firma využije na plno a díky tomu ušetĜí své prostĜedky.
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11 ZávČreþné shrnutí první þásti
V první þásti práce sem se snažil jasnČ definovat pojem cloud. Ukázat jeho historii, jasnou
definici a využití v praxi. Popsali jsme detailnČ jeho modely nasazení a také distribuþní
modely. Odtud jsme pĜešli na Datová centra, která neodmyslitelnČ patĜí ke cloudĤm protože
jim poskytují datové úložištČ. DetailnČ jsme se podívali na jejich rozdČlení, a jaké jsou
výhody jednotlivých tĜíd datových center. Definovali jsme jaké výhody cloud pĜináší
klientĤm a také jak mohou nastat problémy pĜi nasazení cloudu do firem. V poslední þásti
bylo za pomoci názorného pĜikladu ukázáno kolik stojí nasazení klasického on premise Ĝešení.
A jaké jsou náklady na cloud.
Výsledkem této þásti je že cloud vČtšinou pĜináší pozitiva. A také jasnČ vyplívá že cloud se
vyplatí pro malé a stĜední podniky, které si nemohou dovolit kvalitní zázemí v on-premise
Ĝešení a velmi kvalifikovanou podporu pro údržbu. Velké korporace nebo nadnárodní firmy se
spíše dají cestou on-premise Ĝešení, na které budou schopné si vybudovat svĤj privátní cloud.
Na závČr bych rád využil SWOT analýzy a poukázal na slabé a silné stránky cloudu a jeho
pĜíležitosti a hrozby.
SWOT analýza- je definována - Jako univerzální analytická technika zamČĜená na
zhodnocení vnitĜních a vnČjších faktorĤ ovlivĖující úspČšnost organizace nebo nČjakého
konkrétního zámČru (napĜíklad nového produktu þi služby). NejþastČji je SWOT analýza
používána jako situaþní analýza v rámci strategického Ĝízení. Autorem SWOT analýzy je
Albert Humphrey, který jí navrhl v šedesátých letech 20. Století. SWOT je akronym
z poþáteþních písmem názvĤ jednotlivých faktorĤ. [15]
•

Strenghts – silné stránky

•

Weaknesses – slabé stránky

•

Opportunities – pĜíležitosti

•

Threats – hrozby
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SWOT analýza hodnotí vnitĜní a vnČjší faktory (Obr. 6)

Obr. 6 SWOT analýza vnitĜní/vnČjší faktory

Analýza cloud comptutingu za pomoci SWOT analýzy
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velmi nízké prvotní náklady
Nevyžaduje se investice do HW a do
licencí
Bezpeþnost dat
Není tĜeba platit IT techniky
Centralizace dat
Mobilita
Aktuálnost softwaru
Vysoká dostupnost dat
Flexibilita / Škálovatelnost
Možnosti rychlé implementace dat a
jejich testovaní
PĜevažují operativní náklady

Hrozby
•
•
•

Slabé stránky
•
•
•

Kontrola nad daty
Závislost na poskytovateli
Nároþnost na konektivitu

Únik a ztráta dat
Výpadek konektivity
Krach nebo zmČna poskytovatele

PĜíležitosti
•
•
•
•

Dostupnost nových technologii
ProstĜedí pro vlastní aplikace
Sociální sítČ
Nezávislost na interních zdrojích a
jejich fluktuaci
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Pomocí SWOT analýzy je vidČt že pĜi výbČru Ĝešení cestou cloudu pĜevládají silné stránky
nad tČmi slabými. Ale i tak toto nemusí být pĜijatelné pro nČkteré firmy. Pro které bude hlavní
to, že svá data nemají u sebe a cestou cloudu se nevydají. Proto bych doporuþil, každé firmČ
at si pĜed pĜechodem na cloud provede svojí SWOT analýzu. A na základČ toho se rozhodne.
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12 Praktická þást
V teoretické þásti jsme definovali cloud. V této þásti bych se rád zamČĜil na praktické využití
cloudu v praxi a jaké výhody pĜináší cloudoví poskytovatelé svým klientĤm v ýeské
republice. Jako názorný pĜiklad jsem si po dohodČ s vedoucím vybral školu, na které budu
demonstrovat využití cloudu. Ukážeme si, kolik by školu stálo, kdyby zvolila klasické Ĝešení
on premise. To srovnáme s náklady cloudového Ĝešení, kde oþekáváme úsporu. Rád bych
Ĝešení s cloudem rozšíĜil ještČ návrhem na realizaci školení, která mohou škole pĜinést nČjaké
finance. Dále bych zde rád uvedl, jaké benefity využití cloudu pĜináší. U tohoto srovnání beru
v potaz, že škola již má zaĜízenou síĢovou infrastrukturu s koncovými stanicemi pro uživatele.
Výsledkem této þásti by mČl být návod pro uchopení problematiky cloudu a konkrétní návrh
Ĝešení, jelikož žádný univerzální návod na tuto problematiku neexistuje.

13 Seznámení se školou
Ve vČtších mČstech (nad 25000 obyvatel) je podle statistik na školách více jak 50 uþitelĤ. To
by se dalo považovat za malou firmu podle poþtu zamČstnancĤ. Na tČchto školách už je
samozĜejmostí mít jeden nebo více vlastních serverĤ. Tyto servery slouží pro správu uživatelĤ
pomocí Active Directory, jako souborové úložištČ, mailové servery, dále pro aplikace, na
kterých jsou vystavovány výplaty a také systémy, které slouží tĜeba pro školní jídelny nebo
jako terminálové servery pro pĜístup z domova a server s administrací antivirového programu.
Trend ve školách je, že správu serverĤ zajišĢuje buć uþitel informatiky, pokud to kapacity
dovolí a nebo má škola domluvenou externí spolupráci s firmou, která zajišĢuje správu.
MĤžeme si teda pĜedstavit, že škola má 2 své servery a na jednom z tČchto serverĤ
pomocí XenServer provedla virtualizaci dalších serverĤ.
•

Server, na kterém nám bČží Active Directory pro správu uživatelĤ v síti a také
administraci poþítaþových uþeben. Dále zde bČží mailový server pomocí klienta
IceWarp, kde se platí roþní licence na používaní a v této licenci je zahrnuta i podpora
aplikace.

•

Server, který slouží pro virtualizaci, kde bČží aplikace zajištující aplikace na podporu
školy a také školní jídelny a také jako hlavní stroj na správu antivirového programu.
Druhý z tČchto serverĤ slouží jako datové úložištČ.
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SpouštČcím podnČtem modernizace ve této modelové škole bylo, že servery jsou velmi staré a
nesplĖují nutné podmínky pro práci. Dochází k þastým výpadkĤm a náklady na jejich údržbu
stále rostou.

13.1 Možné varianty pĜechodu
V této dobČ má škola na výbČr ze dvou variant modernizace této infrastruktury. První varianta
by znamenala klasický pĜechod za pomocí on-premise Ĝešení a pro školu by to pouze
znamenalo zakoupení nového hardwaru. A klasickou migraci dat. Anebo se vydá cestou cloud
computingu . ObČ dvČ varianty si podrobnČ ukážeme v dalších bodech, kde se podíváme na
finanþní náklady a také možné úspory.

13.2 ěešení On premise
Pokud se škola vydá touto cestou, bude to znamenat pouze pĜechod na nový hardware,
implementace dat probČhne velmi rychle a nebude to zde znamenat žádný problém. Další
výhodou je, že se nezmČní žádná funkcionalita. ProstĜedí, ve kterém zamČstnanci pracovali
do teć, zĤstane stejné. VýbČr serveru je podĜízen požadavkĤm na chod klasického serveru a
bylo zde možné provést také virtualizaci dalších strojĤ. Vybral jsem Server od spoleþnosti HP
s parametry, které mĤžeme vidČt v (Tab. 5). Tento server by mČl vydržet bez obmČny
nejménČ 3 roky. Na tuto dobu je plánován celý rozpoþet tohoto srovnání.

<ŽŵƉŽŶĞŶƚǇ
WƌŽĐĞƐŽƌ
WĂŵĢƛ

^ĞƌǀĞƌ,WWƌŽ>ŝĂŶƚD>ϯϱϬ'ϵ
WŽƉŝƐũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŬŽŵƉŽŶĞŶƚƽ
ϭǆaĞƐƚŝũĄĚƌŽǀǉƉƌŽĐĞƐŽƌ;/ŶƚĞůyĞŽŶͲϮϲϬϵͿ

ĞŶĂ

ϮǆϯϬϬƐůŽƵǎşũĂŬŽƐǇƐƚĠŵŽǀǉũĞŵŽǎŶŽŽƐĂĚŝƚĂǎ
ϲϮϴϯϴ͕ϬϬ<ē
ĚĂůƓşŵŝϴǆĚŝƐŬǇ

ZD

ϭϲ'

ŝƐŬǇ

ϮǆŝƐŬtϰd;ĞůŬŽǀĠϴdͿ

ϭϲϳϮϲ͕ϬϬ<ē

>ŝĐĞŶĐĞ

>ŝĐĞŶĐĞƐĞƌǀĞƌϮϬϭϮ;DĂǆϮϱƵǎŝǀĂƚĞůŵŽǎŶĠ
ƌŽǌƓşƎĞŶşͿƌŽǌƓşƎĞŶŽϳϬƵǎŝǀĂƚĞůƽ

ϮϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē

ĞůŬĞŵ



ϵϵϱϲϰ͕ϬϬ<ē

Tab. 5 Rozpis cen na sestavení serveru
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V tabulce (Tab. 6) vidíme náklady Capex, které je škola nutná dát hned na zaþátku. JeštČ zde
nutné zapoþítat Opexové náklady do, kterých patĜí spotĜeba Energie, UPS, a také náklady na
údržbu HW a správu serveru. V této tabulce je znázornČná, kolik škola utratí za jeden mČsíc,
1 rok a období 3 let. Ceny se mohou mČnit také tím, jak vzroste cena elektĜiny nebo náklady
na správu infrastruktury jsou v (Tab.6)
DĢƐşēŶşŶĄŬůĂĚǇ

WŽƉŝƐ
^ƉŽƚƎĞďĂĞŶĞƌŐŝĞ;ϳǆϮϰͿͲϱϬϬt͕ϰ<ēͬ
<t,;ϰϬйƐĞƌǀĞƌ͕ϲϬйhW^͕Wh͕ĐŚŝůůĞƌ
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DĢƐşēŶşƉŽƉůĂƚŬǇ ĄůĞǎşƉŽĚůĞƚŽŚŽ͕ũĞƐƚůŝũĞƚŽƵēŝƚĞů͕ŶĞďŽ
ǌĂƐƉƌĄǀƵƐĞƌǀĞƌƵ ĞǆƚĞƌŶşĨŝƌŵĂ;ŬƚĞƌĄũĞƐĂŵŽǌƎĞũŵĢĚƌĂǎƓşͿ

ϴϬϬϬ͕ϬϬ<ē

ZŽēŶş
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ

,tŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞϭϬйǌĐĞŶǇ,t
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ϵϵϱϲ͕ϰϬ<ē
ϯϵϳϱϮ͕ϬϬ<ē
ϵϳϱϮ͕ϬϬ<ē
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ϭϱϲϵϴϬ͕ϰϬ<ē

ĞŶĂǌĂϯƌŽŬǇ



ϰϭϬϵϰϭ͕ϮϬ<ē

Tab. 6 MČsíþní poplatky za server
SamozĜejmČ mĤže nastat situace, že se na serveru nČco rozbije.Na serveru je záruka 3 roky,
která je v cenČ, ale mĤže nám tĜeba odejít disk který bude potĜeba vymČnit za nový a i takové
situace musíme vzít v potaz(obnovení a migrace dat). V (Tab. 7) je možné vidČt, že celkové
náklady na nový server na období 3 let se pohybují na þástce 510 505.20 Kþ.

ĂƉĞǆ
KƉĞǆ
ĞůŬĞŵ

ĞůŬŽǀĄĐĞŶĂǌĂŽŶͲƉƌĞŵŝƐĞƎĞƓĞŶşϯƌŽŬǇ
:ĞĚŶŽƌĄǌŽǀĠ
ϵϵϱϲϰ͕ϬϬ<ē
WĂƵƓĄůŶş
ϰϭϬϵϰϭ͕ϮϬ<ē
ϱϭϬϱϬϱ͕ϮϬ<ē

Tab. 7 Celkové náklady na 3 roky

30

13.3 ěešení pomocí cloudu
PĜed tím než klient pĜejde na cloudové Ĝešení, musí si vybrat svého poskytovatele. Na
internetu je mnoho poskytovatelĤ, kteĜí se tváĜí jako cloudový poskytovatelé, ale není to tak.
Proto sem si z þeských poskytovatelĤ nevybral i když jich je na trhu velké množství.Žádný
nemĤže konkurovat dvou nejvČtším hráþĤm na trhu, Amazonu a Microsoftu. Já si pro tento
pĜíklad vybral Microsoft Azure. Mým dĤvodem je, že uživatelĤm dává možnost vyzkoušet si
kompletní cloudové prostĜedí. Klient dostane 30ti denní volný úþet se 150€, které zde mĤže
utratit a vyzkoušet si všechny vČci, které ho zajímají. Také zjistí, zda mu bude cloud
vyhovovat a jestli bude splĖovat jeho minimální hardwarové požadavky. Cloudové prostĜedí
Microsoft Azure je velmi jednoduché a velmi dobĜe se v nČm orientuje. PĜed tím, než þlovČk
zaþne využívat cloud, mĤže navštívit stránky Microsoft Azure, kde je velmi dobĜe
propracovaný cenový kalkulátor, který vám nabídne možnost mČnit konfiguraci a sledovat
jak se s ní mČní cena za dané Ĝešení. Já jsem vybral podobnou konfiguraci,jaká která je
navržená u on premise Ĝešení.
Klient si mĤže vybírat ze mnoha variant, já sem nakonec zvolil variantu, kdy je možné udČlat
nČkolik možností. Hned od zaþátku je možné udČlat rĤzné varianty bud 4 jednotlivé virtuální
stroje , nebo 2 slabší a jeden silnČjší a nebo nakonec 1 stroj který má podobné parametry jako
stroj vybraný z on premise Ĝešení. Všechny tyto varianty jsou za stejnou cenu. Tuto cenu
mužem vidČt v (Tab. 8) [16].
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Tab. 8 Cena za cloud na mČsíc/rok a 3 roky
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Tato þástka je platná za podmínky, že hned od zaþátku budeme využívat všechny atributy
naplno. NapĜíklad datové úložištČ, které bysme museli zaplnitcelé, jinak jsou zde úþtovány
pouze využité GB (1GB - €0,0179). Dále tato kalkulace poþítá s tím, že cloud pobČží
nepĜetržitČ 24/7 po dobu 3 let. V cloudu, ale mĤžeme

jednotlivé stroje, které zrovna

nevyužíváme, jednoduše vypnout nebo zmenšit jejich výkonovou velikost a tím mĤžeme
dosáhnout výrazného ušetĜení. Ve školách by šlo v období prázdnin na tČchto strojích snížit
hardwarovou konfiguraci nebo je zcela vypnout. Jak nám uvádí (Tab. 9)
DŝĐƌŽƐŽĨƚǌƵƌƵ͕ϯƌŽŬǇďĞǌƉƌĄǌĚŶŝŶ
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ϲϳϰϮϴ͕ϲϬ<ē
ZŽǌĚşů
ϯϯϳϭϰϯ͕ϬϬ<ē

Tab. 9 Úspora za dobu prázdnin

Díky tomu že jsou servery vypnuté nebo je snížena jejich výkon, muže škola za roky ušetĜit
na provozu až 67 428,60 Kþ.

13.4 Hodnocení nákladových variant TCO
Metoda ,,TCO“ Total Coast of Ownership byla poprvé publikována v roce 1987 spoleþností
Gartner Group. Definice ,, Total Cost of Ownership, používá se zkratka TCO, je metoda
hodnocení nákladových variant. ProstĜednictvím TCO se vyjadĜují kompletní náklady na
investici a její provoz, zohledĖující nejen poĜizovací cenu, ale také výdaje vznikající
vlastnictvím hodnocených statkĤ. [17]”
Do výpoþtĤ TCO se musí zahrnout veškeré náklady na Ĝešení, které bude spoleþnost bude
nucena vynaložit na dané Ĝešení IT projektĤ. Do této skupiny mĤžeme zaĜadit tyto položky.
•

Vynaložené finance na Hardware (On premise)

•

Náklady na licence (Cloud)

•

Migrace dat a integrace systémĤ

•

Implementace a customizace
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•

Servis na zaĜízení

•

Mzdy pro IT

•

Náklady, které si vyžádá zaškolení zamČstnancĤ

Celkové náklady TCO se poþítají souþtem všech pĜímých i nepĜímých nákladĤ které jsme
museli vynaložit na provoz IT systému. Jejich podrobný soupis je pĜiložen v pĜíloze 2, kde
jsou rozepsány všechny náklady.
Výsledky TCO pro 1 rok:
ܱܶܥ௨ௗ ൌ ͳ͵ʹ͵ͺͳ«ܭ
ܱܶܥை௦ ൌ ʹͷͷͶͶǡͶͲ«ܭ
TCO pro 3 rok:
ܱܶܥ௨ௗ ൌ ͳͳʹ͵ͺͳ«ܭ
ܱܶܥை௦ ൌ ͳʹͻͺͲǡͶͲ«ܭ

Celkové TCO :
ܱܶܥ௨ௗ ൌ ͵ͷͳͶ͵«ܭ
ܱܶܥை௦ ൌ ͷ͵ͲͷͲͷǡʹͲ«ܭ
V tomto výpoþtu TCO poþítám s tím, že cloud bČží na maximální možný výkon a nedochází
k žádnému omezení výkonu. Jediné co sem do daného výpoþtu zahrnul je, že jsem servery
omezil na dobu letních prázdnin a, dále zde poþítám s tím, že je hned od zaþátku využita celá
datová kapacita úložištČ a to dost zvedá cenu cloudu. Ale i pĜesto Ĝešení pro cloud je stále
výhodnČjší než klasické on premise Ĝešení. Jak je možné vidČt (grafu 3). Cludové Ĝešení je
lineární oproti tomu Ĝešení On premise do budoucna poroste, jelikož bude nutná obmČna
hardwaru, která v tomto grafu není zahrnuta, což se projeví dosti velkým skokem nahoru.
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Graf. 3Pohled na TCO v jednotlivých letech
Tato þástka u cloudu se ještČ mĤže zmenšit až o polovinu díky tomu, že Microsoft má
program pro školy, kterým dává k dispozici své produkty za minimální ceny nebo dokonce
zadarmo. Pak by bylo možné cloud nasadit zadarmo.

13.5 Benefity v používání cloudu
Rád bych zde popsal nČjaké benefity které by školám pĜineslo používaní cloudového Ĝešení.

•

Jednoduchá správa virtuálních strojĤ- Díky velmi dobĜe udČlanému prostĜedí
v Microsoft Azure (Obr. 7) mĤžeme pohodlnČ sledovat a spravovat všechny stroje,
které máme spuštČné v prostĜedí Azure. Bonusem

je že se mĤžeme pĜipojit

odkudkoliv a nejsme vázaní pouze na jeden stroj. Co urþitČ správce IT využije, je
okamžité sledování výkonových špiþek na serveru. MĤžeme jednoduše zobrazit, jak
vypadá datový tok jak na server, tak ze serveru. Na (obrázku8) je jasnČ vidČt jak
využíváme CPU , Disk, a jaké je pĜipojení k internetu.
•

Jednoduchá správa uživatelĤ – Díky integrovanému systému Active Directory jsme
schopni velmi efektivnČ spravovat pĜistup do virtuálních strojĤ.

•

Vzdálený pĜístup pro uživatele – Už není za potĜebí vytváĜet certifikát pro každého
uživatele kvĤli VPN1. Staþí, když se mu vygeneruje vzdálená plocha na kterou se
pĜihlásí pod svým id , které je zavedené v Active Directory a uživatel muže

1

VPN – Virtuální privátní sít nám zajišĢuje bezpeþné pĜipojení do firmy odkudkoliv.
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pĜistupovat a využívat servery pro své potĜeby. Velká výhoda je, že soubor
s nastavením vzdálené plochy mu mĤžeme dát na USB disk, a daný uživatel se muže
pĜihlásit odkudkoliv.

Obr. 7 ProstĜedí Microsfot Azure, celkový pohled nad spustČnými servery

Obr. 8 Sledování výkonu na virtuálním serveru
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•

PĜehledný soupis výdajĤ – Díky pĜehlednému systému mĤžeme velmi dobĜe vidČt,
za co vydáváme peníze. A popĜípadČ také, kde nejvíce utrácíme a na základČ toho
udČlat nČjaká opatĜení pro snížení tČchto nákladĤ.(Obr. 9)

Obr. 9 Podrobný výpis utracených penČz
•

Vypnutí nebo pozastavení – Jak již bylo Ĝeþeno v ekonomické rozvaze není potĜeba,
aby server bČžel po celý rok. V období letních prázdnin je provoz školy omezen a
server není využíván.

•

Možnost rozšíĜení na mobilní zaĜízení – Jedna z možností, kterou by škola mohla
využít v budoucnu je rozšíĜení výuky pomocí tabletĤ. Tyto zaĜízení by pĜistupovaly do
cloudu kvĤli synchronizaci výukových aplikací a multimediálního obsahu.
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•

Zálohování – Zvolením místnČ redundantního úložištČ 1TB (LRS) se nám vše
zálohuje na 3 nezávislá místa. Nemusíme Ĝešit žádný zálohovací systém ani pĜípadné
uskladnČní zálohovacích médií.

•

Hardware – Odpadají nám starosti o stárnutí hardwaru a jeho pĜípadná údržba.

•

Support – Microsoft Azure v základním balíþku nabízí zadarmo podporu, která
zahrnuje fakturace, správu pĜedplatného a také odesílání problémĤ pĜes web. Je zde
možnost si podporu za 21 Euro rozšíĜit na Developerskou podporu, kde již funguje i
telefonický support, který je v lokálních podmínkách pouze v pracovní dobu
(v anglickém jazyce neomezenČ).

•

Licence – Odpadá nutnost dávat každému uživateli na jeho PC licence, vše je
v cloudu, kde probíhá i jejich následná administrace.

•

PĜíchod nových studijních aplikací – V dnešní dobČ již existuje mnoho firem, které
se zabývají výrobou aplikací na míru pĜímo pro využití v cloudu. Narazil jsem na
nČkolik aplikací, které se vČnují problematice cloudu ve školách.

13.6 Škola s cloudovým Ĝešením s rozšíĜením výukových kurzĤ
Škola díky nízkým nákladĤm na cloud a díky své infrastruktuĜe mĤže svojí uþebnu pronajímat
buć pro firmy, které zde mohou poĜádat své kurzy a školení. Nebo dovolí svým
zamČstnancĤm poĜádat vlastní školení. Ve škole se nebudeme zamČĜovat na „drahá“
specializovaná školení, ale spíše na menší napĜíklad rekvalifikaþní kurzy pro místní úĜad
práce.
Po dohodČ s vedoucím práce jsme rozhodli, že tato školení mohla být poĜádaná každý mČsíc a
každé školení by mČlo mít pĜedpokládanou délku tĜí víkendĤ (tj. 6 dní). ýtvrtý víkend zabere
pĜíprava kurzu a infrastruktury na dané školení. PrĤmČrnČ by se mohlo toto školení naplnit 15
lidmi. V pĜípadČ menšího poþtu by bylo lepší ho z ekonomických dĤvodĤ odložit.
V následujících tabulkách si uvedeme jednotlivé náklady na stanice a možný zisk.(Tab. 10,11)
EĄŬůĂĚǇŶĂƉƌŽǀŽǌƐƚƌŽũƽƉŽĚŽďƵ
ƓŬŽůĞŶş
WŽēĞƚƐƚĂŶŝĐ
ĐĞŶĂͬŚ
ϭϱ
ϭϴϭ͕ϭϴ<ē
ĞůŬĞŵ

ϭϭϱϵϱ͕ϱϮ<ē
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Tab. 10 Náklady na stanice na 8 dní provozu
DŽǎŶǉǌŝƐŬǌĂƓŬŽůĞŶş
WƎşũĞŵŽĚŬůŝĞŶƚƽ
ϲϬϬϬϬ
EĄŬůĂĚǇŶĂƐƚƌŽũĞ ϭϭϱϵϱ͕ϱϮ<ē
WƌŽǀŝǌĞƉƌŽƵēŝƚĞůĞ
ϯϬϬϬϬ
ŝƐŬǌĂŵĢƐşĐ

ϭϴϰϬϰ͕ϰϴ<ē

Tab. 11 Náklady a provize pro uþitele a možný zisk
V provizi uþitele je zahrnuta i þástka na pĜípravu materiálĤ pro klienty, dále objednání
obþerstvení a také pĜíprava jednotlivých stanic. Z toho plyne pĜíjem pro školu 18404,48 Kþ
mČsíþnČ.

13.7 Return On Investements – Cloud
Než pĜejdeme k samotnému výpoþtu, musíme ho definovat. Return On investments neboli
návratnost investic je metoda, která slouží k vyhodnocování návratnosti investice nejen do IT.
Tuto metodu si ve vČtšinČ firem žádají finanþní Ĝeditelé, v našem pĜípadČ Ĝeditel školy. Aby
bylo vidČt, jak je vynakládáno s penČzi a kdy se pĜípadná investice do firmy vrátí. Tento
zpĤsob výpoþtu by mČl pĜedpovČdČt, kdy a jestli vĤbec se dotyþná investice do firmy vrátí a
jestli má smysl jí tedy provádČt. PĜed provedením výpoþtu je dobré vČdČt, kam jdou
v souþasném stavu finance. [18]
Vzorec pro výpoþet ROI
ܴܱ ܫൌ

âÀ௬ି௩௬ā±ௗ௬
௩௬ā±ௗ௬

x100 [%]

Mohou nastat tĜi situace výsledku:
•

ROI<100% - Pokud nám vyjde hodnota záporná, znamená to, že tento projekt nám vydČlává.
Ale mĤže se stát, že v prvních letech svého pĤsobení bude ROI kvĤli prvotním velkým
investicím v záporných hodnotách.

•

ROI = 100 % - Bod zlomu návratnosti investice, pĜíjmy se rovnají vynaloženým nákladĤm.

•

ROI > 100 % - PĜedstavuje velmi výhodnou investici, která je bČhem dané doby splacena a
generuje zisk
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Výpoþet ROI pĜi modelové situaci kdyby se škole podaĜilo naplnit každý kurz 15 uchazeþi.
ܴܱܫ௨ௗଵହ௨௭«õ ൌ

ʹʹͲͺͷ͵ǡ െ ͳͳʹ͵ͺͳ
 ͲͲͳݔൌ ͻǡͷʹʹΨ
ͳͳʹ͵ͺͳ

Za pĜedpokladu že by se každý mČsíc podaĜilo naplnit toto školení minimálním poþtem 15
klientĤ, tak by roþní ROI byl na 96,522%. PĜíjmy by nám dokázali pokrýt náklady na provoz
cloudu ale škola by ještČ získala roþní pĜíjem ve výši 108 472,76 Kþ. Aby škola za celý rok
nČco utržila tak poþet uchazeþĤ v každém kurzu musel být minimálnČ 11. Vydala by se škola
cestou clodu, tak za minimální ceny mĤže rozšíĜit svoje aktivity, na školení která by zde
mohly probíhat.
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14 ZávČr
Cílem práce bylo jasnČ definovat cloud. V praktické þásti jsem se snažil popsat, jak by škola
mohla vyĜešit své problémy s IT infrastrukturou pomocí cloudu a jaké výhody by pro ni mohl
mít.
V první þásti jsem se snažil analyzovat pojem cloud. PĜi této þásti jsem se musel seznámit
s historií cloudu a také jsem se snažil pochopit jaké jsou hlavní rysy cloudu abych ho mohl
dobĜe identifikovat. Díky tomu jsem se seznámil s problematikou datových center, a zjistil
jejich certifikace. Na závČr jsem se snažil udČlat porovnání on premise Ĝešení oproti cloudu ,
ve kterém jasnČ vyhrál cloud díky nižším poĜizovacím nákladĤm a také kvĤli benefitĤm ,které
pĜináší majitelĤm. Ale jak sem uvádČl ve své práci nemusí toto platit vždy.
V praktické þásti jsem se snažil nabité zkušenosti z teoretické þásti aplikovat na problém
školy kde je zastaralé zaĜízení a škola hledá jak pĜejít na novČjší. Škola má dvČ možnosti,
které jsem se tady snažil ukázat. Díky informacím se lépe ukázala volba cloudu. Který mĤže
škole pĜinést úsporu, že nemusí investovat do hardwaru, a do jeho upgradu.
Pokud by škola šla cestou cloudu , které škole pĜináší za minimální náklady rozíĜit svoje pole
pĤsobnosti.A škola by využila možnost zde provádet rĤzná školení. Které by se jí podaĜilo
naplnit minimálním poþtem 11 klientĤ tak by díky tomu mohla pokrýt svoje roþní náklady na
provoz cloudu.
Rád bych na magisterském studiu navázal na svojí bakaláĜskou práci a rozšíĜil bych tento
projekt na konkrétní školu, kde bych nabídl cestu cloudu.

40

15 Literatura
[1] Atlas Cloud. Atlas Cloud. www.atlascloud.co.uk. [online]. 15.5.2014 [cit. 2015-05-18].
Dostupné z: http://www.atlascloud.co.uk/blog/the-history-of-the-cloud

[2] Gartner. Gartner. www.gatner.com. [online]. 23.6.2009 [cit. 2015-05-18]. Dostupné
z: http://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing

[3] Gartner. Gartner. www.gatner.com. [online]. 23.6.2009 [cit. 2015-05-18]. Dostupné
z: http://www.gartner.com/newsroom/id/1035013

[4]

NIST.

NIST. http://csrc.nist.gov. [online].

2011

[cit.

2015-05-18].

Dostupné

z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

[5] strategixsolutionsinc.. strategixsolutionsinc. http://strategixsolutionsinc.com. [online].
6.12.2013 [cit. 2015-05-18]. Dostupné z:http://strategixsolutionsinc.com/saas-vs-paas-vsiaas-explained/

[6]

juniper.

juniper. http://www.juniper.net. [online].

[cit.

2015-05-18].

Dostupné

z: http://www.juniper.net/techpubs/en_US/vgw/information-products/pathway-pages/vgwseries/product/

[7] Uptime Institute. Uptime Institute. https://uptimeinstitute.com. [online]. [cit. 2015-0518]. Dostupné z:https://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php

[8] Edward P Rafter. The Data Center Tier Performance Standards and Their Importance
to the Owners Project Requirements. http://www.tierivgroup.com.[online]. 4.5.2007 [cit.
2015-05-18]. Dostupné z: http://www.tierivgroup.com/resources/papers/TierIVwp010.pdf

[9] Jaroslav PĜibyl. Základní parametry tĜíd serveroven a datových center TIER
. http://www.i-development.cz. [online].

1.2.2008

[cit.

2015-05-18].

Dostupné

z: http://www.i-development.cz/TIER.pdf

41

[10]

W.Pitt,

.

Tier

classifications

Define

Performance. http://www.greenserverroom.org. [online].

Site

[cit.

Infrastructure

2015-05-18].

Dostupné

z:http://www.greenserverroom.org/Tier%20Classifications%20Define%20Site%20Infrastr
ucture.pdf

[11]

Uptime

Institute.

Data

Center

Topology. http://www.gpxglobal.net. [online].

Site

Infrastructure

[cit.

Tier

Standard:

2015-05-18].

Dostupné

z:http://www.gpxglobal.net/wpcontent/uploads/2012/10/TIERSTANDARD_Topology_120801.pdf¨

[12]

Jan

Hlaváþ.

Havárie

vyĜadí

dní. http://cfoworld.cz. [online].

polovinu

29.12.2011

firem
[cit.

z

provozu

2015-05-18].

na

nČkolik
Dostupné

z:http://cfoworld.cz/ostatni/havarie-vyradi-polovinu-firem-z-provozu-na-nekolik-dni-1385

[13]

Guy

Creese.

SaaS

vs.

Software:

Pricing. http://blogs.gartner.com. [online].

The

24.5.2010

Pros
[cit.

and

Cons

2015-05-18].

of

SaaS

Dostupné

z:http://blogs.gartner.com/guy-creese/2010/05/24/saas-vs-software-the-pros-and-consof-saas-pricing/

[14] Google. Smluvní podmínky spoleþnosti Google. https://www.google.cz. [online].
30.4.2014

[cit.

2015-05-18].

Dostupné

z:https://www.google.cz/intl/cs/policies/terms/regional.html

[15] SWOT analýza. https://managementmania.com. [online]. 12.10.2013 [cit. 2015-0518]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/swot-analyza

[16] Microsoft. Microsoft Azure . http://azure.microsoft.com. [online]. 18.5.2015 [cit. 201505-18]. Dostupné z: http://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/calculator/

[17] TCO. https://managementmania.com. [online]. 12.10.2013 [cit. 2015-05-18]. Dostupné
z: https://managementmania.com/cs/total-cost-of-ownership

[18] ROI. https://managementmania.com. [online]. 26.6.2013 [cit. 2015-05-18]. Dostupné
z: https://managementmania.com/cs/rentabilita-investic

42

[19] Hybridní cloud. http://www.g2server.cz. [online]. 20.5.2015 [cit. 2015-05-18]. Dostupné
z: http://www.g2server.cz/hybridni-cloud/

[20]
[cit.

Cloud Computing. Nasazení Modely. http://cloudcomputinginczech.blogspot.cz. [online]. 27.2.2013
2015-05-18].

Dostupné

z:http://cloudcomputinginczech.blogspot.cz/2013/02/pochopeni-cloud-

computing-4-modely.html

[21]

Margaret Rouse. grid computing. http://searchdatacenter.techtarget.com. [online]. [cit. 2015-05-18].

Dostupné z:http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/grid-computing

[22]

Pablo Valerio . Peer-To-Peer Cloud Storage . http://www.networkcomputing.com/. [online]. 2.4.2015

[cit. 2015-05-18]. Dostupné z:http://www.networkcomputing.com/cloud-infrastructure/peer-to-peer-cloudstorage-promises-security-reliability/a/d-id/1318942

43

16 Seznamy
16.1 Seznam obrázkĤ
Obr. 1 Logo služby cloud ........................................................................................................... 3
Obr. 2 ýasová osa vývoje cloudu s dĤležitými body .................................................................. 4
Obr. 3Definice cloudu znázornČná graficky .............................................................................. 6
Obr. 4Grafické znázornČní služeb .............................................................................................. 8
Obr. 5Datová centra na svČtČ .................................................................................................. 11
Obr. 6 SWOT analýza vnitĜní/vnČjší faktory ............................................................................ 26
Obr. 7 ProstĜedí Microsfot Azure, celkový pohled nad spustČnými servery ............................ 35
Obr. 8 Sledování výkonu na virtuálním serveru ....................................................................... 35
Obr. 9 Podrobný výpis utracených penČz ................................................................................. 36

16.2 Seznam Tabulek
Tab. 1 RozdČlení firem podle jednotlivých atributĤ ................................................................... 2
Tab. 2 Shrnutí jednotlivých tĜíd Tier ........................................................................................ 13
Tab. 3 Ekonomický pohled na provoz serveru v rámci tradiþního IT a cloudového Ĝešení ..... 23
Tab. 4 Ekonomická kalkulace v horizontu 5 let........................................................................ 23
Tab. 5 Rozpis cen na sestavení serveru .................................................................................... 29
Tab. 6 MČsíþní poplatky za server ............................................................................................ 30
Tab. 7 Celkové náklady na 3 roky ............................................................................................ 30
Tab. 8 Cena za cloud na mČsíc/rok a 3 roky ............................................................................ 31
Tab. 9 Úspora za dobu prázdnin .............................................................................................. 32
Tab. 10 Náklady na stanice na 8 dní provozu ........................................................................ 38
Tab. 11 Náklady a provize pro uþitele a možný zisk ................................................................ 38

16.3 Seznam GrafĤ
Graf. 1 Schopnost firem obnovit data po havárii ..................................................................... 14
Graf. 2Graf nákladĤ na klasické IT a cloudu v rozmezí 5 let .................................................. 23
Graf. 3Pohled na TCO v jednotlivých letech ........................................................................... 34

44

17 PĜílohy

PĜíloha 1) Podrobný výpis cen komponent Cloud/On premise Ĝešení

KŶƉƌĞŵŝƐĞͬůŽƵĚŶĄŬůĂĚǇ


ĞƚĂŝůŶşƉŽƉŝƐ

^t

>ŝĐĞŶĐĞǌĂK^>ŝŶƵǆ
^tŵĂŝŶƚĞŶĞŶĐ;ϭϱйǌĐĞŶǇůŝĐĞŶĐĞͿ



,t

ϰWh;/ŶƚĞůͲƋƵĂĚͲĐŽƌĞͿ
ϰ'ZD
ϭd,;Z/Ϭ͕ϭͿ



,tŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞϭϱйǌĐĞŶǇ,t
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(Tabulka s podrobným výpisem cen za jednotlivé komponenty )
Capex – Je kapitálová investice na zaþátku projektu
Opex – Je oproti tomu pravidelný mČsíþní poplatek za služby
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PĜíloha 2) TCO Celkové náklady
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/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞĂƚĂŝŶƐƚĂůĂĐĞ
^ĞƌǀŝƐŶşƉŽĚƉŽƌĂ
,ĂƌĚǁĂƌĞĂƷĚƌǎďĂ
WŽƉůĂŬƚǇǌĂĞůĞŬƚƎŝŶƵ

KŶWƌĞŵŝƐĞƎĞƓĞŶş


ϵϲϬϬϬ͕ϬϬ<ē
ϵϵϱϲ͕ϰϬ<ē
ϮϭϬϮϰ͕ϬϬ<ē

ůŽƵĚ;DŝĐƌŽƐŽĨƚǌƵƌĞ
ϭϭϮϯϴϭ͕ϬϬ<ē





dŽƚĂůŽƐƚŽĨKǁŶĞƌƐŚŝƉ

ϭϮϲϵϴϬ͕ϰϬ<ē

ϭϭϮϯϴϭ͕ϬϬ<ē

(TCO 2.Rok)


ϯ͘ZŽŬ

EĄŬůĂĚǇǀ<ēƐW,
>ŝĐĞŶēŶşƉŽƉůĂƚŬǇ;^ĂĂ^ƉŽƉůĂƚŬǇͿ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞĂƚĂŝŶƐƚĂůĂĐĞ
^ĞƌǀŝƐŶşƉŽĚƉŽƌĂ
,ĂƌĚǁĂƌĞĂƷĚƌǎďĂ
WŽƉůĂŬƚǇǌĂĞůĞŬƚƎŝŶƵ

KŶWƌĞŵŝƐĞƎĞƓĞŶş


ϵϲϬϬϬ͕ϬϬ<ē
ϵϵϱϲ͕ϰϬ<ē
ϮϭϬϮϰ͕ϬϬ<ē

ůŽƵĚ;DŝĐƌŽƐŽĨƚǌƵƌĞ
ϭϭϮϯϴϭ͕ϬϬ<ē





dŽƚĂůŽƐƚŽĨKǁŶĞƌƐŚŝƉ

ϭϮϲϵϴϬ͕ϰϬ<ē

ϭϭϮϯϴϭ͕ϬϬ<ē

(TCO 3.Rok)


ĞůŬĞŵǌĂϯƌŽŬǇ

EĄŬůĂĚǇǀ<ēƐW,
>ŝĐĞŶēŶşƉŽƉůĂƚŬǇ;^ĂĂ^ƉŽƉůĂƚŬǇͿ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞĂƚĂŝŶƐƚĂůĂĐĞ
^ĞƌǀŝƐŶşƉŽĚƉŽƌĂ
,ĂƌĚǁĂƌĞĂƷĚƌǎďĂ
WŽƉůĂŬƚǇǌĂĞůĞŬƚƎŝŶƵ

KŶWƌĞŵŝƐĞƎĞƓĞŶş
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē
ϵϲϬϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭϬϵϱϮϬ͕ϬϬ<ē
ϲϯϬϳϮ͕ϮϬ<ē

ůŽƵĚ;DŝĐƌŽƐŽĨƚǌƵƌĞ
Ϭ͕ϬϬ<ē
ϯϯϳϭϰϯ͕ϬϬ<ē
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē
Ϭ͕ϬϬ<ē
Ϭ͕ϬϬ<ē

dŽƚĂůŽƐƚŽĨKǁŶĞƌƐŚŝƉ

ϱϯϬϱϬϱ͕ϮϬ<ē

ϯϱϳϭϰϯ͕ϬϬ<ē

(Celkové TCO za 3 roky )
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