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Kim jesteśmy?
Paweł Pławiak | pawel.plawiak@cbsg.pl
Microsoft Certified Trainer, wykładowca akademicki, CEO w CBSG Polska
(www.cbsg.pl). Posiada certyfikaty Microsoft pierwszej (MCP/MCSA/MCSE),
drugiej (MCTS/MCITP) i trzeciej generacji (MOS/MTA/MCSA/MCSE). Od lipca
2009 roku MVP w kategorii Directory Services. Regularnie uczestniczy w wielu
projektach i wdrożeniach, gdzie pełni rolę konsultanta rozwiązań opartych
o platformy serwerowe Windows, System Center, Microsoft Azure, Office 365
i Intune. Współautor przewodników zabezpieczeń Windows dla wielu polskich oraz międzynarodowych
firm i instytucji w tym Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe (www.cert.gov.pl)
i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Współpracuje z Microsoft w zakresie certyfikacji
zawodowych. Twórca witryny www.certbook.it oraz lider Warszawskiej Grupy Użytkowników
i Specjalistów Windows (www.wguisw.org). Pasjonat karawaningu.
Marcin Ostrowski | marcin.ostrowski@cbsg.pl
Microsoft Certified Trainer, CTO w CBSG Polska, wieloletni administrator sieci
i systemów w odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie usługi Active
Directory rozproszonej po wielu lokalizacjach na terenie Europy. Posiada
certyfikaty: MCP, MCTS, MCSA, MCSE. Systematycznie podnosi kwalifikacje
i zdobywa nowe certyfikaty. Współautor przewodników
zabezpieczeń
Windows dla wielu polskich oraz międzynarodowych firm i instytucji w tym
Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe (www.cert.gov.pl) i Organizacji Traktatu
Północnoatalntyckiego (NATO). Uczestnik spotkań Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów
Windows (www.wguisw.org). Zainteresowania skupiają się wokół Hyper-V, System Center oraz wdrażania
systemów. Prywatnie jak jest tylko możliwość to ucieka od sprzętu IT i spędza czas w ogrodzie i na tresurze
psa :)

Marek Nadstawny | marek.nadstawny@kompania.it
Trener technologii Microsoft w CBSG Polska (www.cbsg.pl), wykładowca w WIT
(www.wit.edu.pl), Prezes Zarządu Kompanii Informatycznej
(www.kompaniainformatyczna.pl), a także certyfikowany specjalista ds.
infrastruktury Microsoft (certyfikaty MCT, MCSE, MCSA, MCITP, MCTS, MS,
MOS, MCP). Swoją przygodę z IT rozpoczął, gdy w wieku 11 lat po raz pierwszy
rozkręcił, a następnie skręcił komputer brata. W dorosłym życiu zawodowym
zajmuje się wirtualizacją, serwerami Windows, chmurą Azure oraz tematyką Office365. W kręgu jego
zainteresowań jest także bezpieczeństwo danych oraz automatyzacja zadań. Jest aktywnym członkiem
i częstym prelegentem na spotkaniach Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows
(www.wguisw.org), był także kilkukrotnym prelegentem na konferencjach ITechDay (www.itechday.pl).
Prywatnie perkusista, amator-fotograf, wielbiciel podróży, dobrej kuchni i wiecznie dążący do
doskonałości mąż swojej żony oraz ojciec bliźniaczek 😉
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Kilka słów od nas
Świat nieustannie się zmienia. Żyjemy w ciekawych czasach, będąc świadkami powstawania technologii,
które dla kolejnych pokoleń (a może nawet dla naszego) będą czymś naturalnym, standardowym.
Tak, jak dziś dla nas naturalne jest istnienie telewizji czy telefonów.
Świat technologii zmienia się stale, a wiedza zdobyta 5, 10 czy 15 lat temu jest dziś mocno nieaktualna
i wymaga uzupełnienia. Obroniony dyplom inżyniera w 1999 roku dziś nie jest już żadnym atutem na rynku
pracy. Liczy się przede wszystkim doświadczenie i bycie „na bieżąco”. Doświadczenie możemy
udokumentować listem referencyjnym, świadectwem pracy, przeprowadzonym projektem.
Jak udokumentować „bycie na bieżąco”?
Aktualnie coraz większą popularność zdobywają certyfikacje, które potwierdzają, że jesteśmy obeznani
z daną technologią. Coraz większa ilość pracodawców wymaga dodatkowych certyfikatów lub ułatwia ich
zdobycie. Wśród technologii objętych certyfikacją największy skok popularności odnotowują technologie
chmurowe. Na podstawie wielu lat doświadczenia trenerskiego i inżynieryjnego w zakresie administracji
i projektowania infrastruktury wiemy, że technologie chmurowe cieszą się coraz większym
zainteresowaniem – zarówno wśród firm, z którymi współpracujemy jak i ludzi, których szkolimy.
O chmurze mówi się wszędzie, a już niedługo chmura po prostu będzie wszędzie.
Już dziś warto pomyśleć o certyfikacji, by być w grupie pionierów i pierwszych ekspertów tej dziedziny.
Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć naukę do egzaminu certyfikacyjnego 70-533 z tematyki
Microsoft Azure – przygotowaliśmy cykl „W 80 dni dookoła Azure”, w którym prezentowaliśmy serie pytań
oraz odnośników do zasobów wiedzy, która pozwali na te pytania odpowiedzieć. Postanowiliśmy iść krok
dalej – zebraliśmy wszystkie te materiały w jeden plik, który macie przed sobą.

Czym jest Microsoft Azure?
Łatwiej zdecydowanie byłoby powiedzieć czym nie jest. To ogromna platforma, dzięki której możemy
uruchamiać maszyny wirtualne, usługi, wirtualne sieci, aplikacje – wszystko w chmurze. Mówiąc prościej
dzięki Azure nie musimy mieć własnych serwerów, własnej serwerowni, zakładać klimatyzacji, wydzielać
pomieszczenia, zapewniać redundantnych połączeń internetowych czy elektrycznych. Nie musimy
zajmować się aktualizacją, wymieniać sprzętu, unowocześniać naszej infrastruktury. Po prostu
wynajmujemy moc obliczeniową od największego z gigantów branży i instalujemy tam wszystko, co
chcemy. Dostęp do naszych zasobów możliwy jest z całego świata, a wysoką dostępność usług zapewnia
dostawca – firma Microsoft. Tego typu rozwiązania nazywamy chmurowymi. Mówimy „mam serwer
w chmurze”. Zupełnie podobnie jak kiedyś mówiono „w eterze” w odniesieniu do radiofonii. Nie oznacza
to, że ten nasz serwer nie istnieje – on jest, w którymś z fizycznie istniejących centrów danych rozsianych
po całym świecie. Wiemy nawet w którym lub w których – bo nasze zasoby możemy replikować, by czuć
się jeszcze bezpieczniej. Podobnie jak głos z radia, który gdzieś przecież, w którymś studiu, faktycznie
nadaje.
Usługi chmurowe w Microsoft Azure są w pełni kompatybilne z rozwiązaniami „on-premises” (czyli
lokalnymi serwerami u nas), co pozwala je łączyć. Możemy wysoko dostępne, krytyczne aplikacje
przechowywać w chmurze, a duże pliki do częstej obróbki czy poufne dane – u siebie. Całość tworzy idealne
środowisko hybrydowe.
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Od czego zacząć naukę?
Na pewno od założenia konta Microsoft (dawniej konto Live). Potem już tylko krok dzieli nas od posiadania
testowej subskrypcji Azure. Do jej otwarcia wystarczy ten odnośnik: http://azure.microsoft.com/Azure/Trial
Polecamy także utworzenie własnej infrastruktury, aby przećwiczyć scenariusze migracji czy
replikacji, backupu oraz wymiany danych.
Czego potrzebujemy, by rozpocząć naukę do egzaminu 70-533?
•
•

•

•

•
•

Aktywną subskrypcję Azure (może być Trial, by obyło się bez kosztów)
Maszynę fizyczną z Hyper-V (Windows 8 Pro, 8.1 Pro lub 10 Pro w wersji 64-bitowej, procesor
obsługujący SLAT). Ta maszyna będzie potrzebna do tworzenia wirtualnych maszyn, które będziemy
mogli migrować do Azure oraz ćwiczyć scenariusze Site Recovery czy Azure Backup.
Serwer wirtualny oparty o Windows Server 2016 – ta maszyna przyda się do przećwiczenia
środowiska hybrydowego (np. jako kontroler domeny czy serwer plików), może być także
migrowana do platformy Azure.
Maszynę kliencką Windows 10 – z niej będziemy łączyć się do udziałów udostępnionych
w magazynie Azure (np. mapować dyski), z niej także będziemy uruchamiać narzędzia i testować
połączenia z infrastrukturą w Azure.
Opcjonalnie – router obsługujący VPN Site-to-site lub maszyna wirtualna imitująca taki router
Narzędzia, których znajomość może pojawić się na egzaminie (do zainstalowania na maszynie
wirtualnej z Windows 10):
o Moduły PowerShell do Azure (jest ich kilka)
o Azure CLI
o Azure Storage Manager
o SQL Management Studio
o Visual Studio

Tak przygotowani możemy siadać do nauki. Zachęcamy z całego serca do przejścia przez wszystkie
funkcjonalności, przeczytania wszystkich odnośników w niniejszym dokumencie oraz odpowiedzi na
pytania. Życzymy powodzenia!

Paweł Pławiak, Marcin Ostrowski, Marek Nadstawny
Trenerzy CBSG Polska
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WIEDZA

Czy wiecie, że w Microsoft Azure istnieją dla Waszych aplikacji webowych różne plany cenowe, a wśród nich także
plan darmowy? Od dziś możecie przechowywać Waszą dokumentację w wiki w Microsoft Azure i nie zapłacić za to
ani złotówki!
•

Azure App Service plan overview https://cbsg.pl/az001

Załóżmy, że w ramach Azure posiadasz App Service Plan w wersji Basic. Aktualnie w tym planie działa kilka aplikacji,
które wykorzystują domenę azurewebsites.net.

PYTANIE

Nadszedł czas, by aplikacje udostępnić klientom, a ze względów marketingowych wprowadzić własne domeny.
Co należy zrobić najpierw?

a)

nic, można pozostać w planie Basic

b)

przenieść aplikacje do PaaS Services

c)

uruchomić polecenie New-AzureWebsite

d)

podnieść App Service Plan do poziomu Standard
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WIEDZA

Czy wiecie, że wszystkie dane przechowywane w kontach magazynu w Azure są domyślnie replikowane, a tylko od
Was zależy w ile miejsc i w jakie lokalizacje?
•

Azure Storage replication https://cbsg.pl/az002

W ramach Azure przechowujesz krytyczne dla swojej organizacji dane. Musisz zapewnić, że w przypadku awarii jednego

PYTANIE

z data center, dane są nadal dostępne. Jaki model replikacji wybrać, by zrealizować cel najniższym kosztem?
a) LRS
b) GRS
c)

ZRS

d) RA-GRS
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Możliwości PowerShell są niezliczone i niezmierzone prawie jak możliwości programu Excel. Większość zależy tylko
od inwencji twórczej autora skryptu. No i oczywiście każdy, kto pisał skrypt w PowerShell wie, że gdyby miał pisać go

WIEDZA

od nowa, zrobiłby to już inaczej, lepiej, optymalniej. Jak za pomocą PowerShell tworzyć efektywnie maszyny wirtualne
w Azure?
•

New-AzureQuickVM https://cbsg.pl/az003a

•

New-AzureVM https://cbsg.pl/az003b

•

New-AzureVMConfig https://cbsg.pl/az003c

•

Add-AzureProvisioningConfig https://cbsg.pl/az003d

Posiadasz środowisko on-premises oparte o Windows Server 2012R2 Datacenter. Planujesz utworzyć analogiczne

PYTANIE

środowisko w ramach Azure używając IaaS.Musisz utworzyć maszyny wirtualne w podsieci o nazwie CBSGnet
znajdującej się w regionie Azure – Europa Zachodnia. Jakiego polecenia PowerShell użyjesz?
a)

New-AzureQuickVM

b)

New-AzureVMConfig

c)

New-AzureVmNet

d)

New-AzureRegion
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WIEDZA

Projektujesz aplikację, która powinna komunikować się z Azure Active Directory z jednoczesną możliwością
modyfikowania obiektów. Zapoznaj się z informacjami o Graph API oraz Microsoft Graph:
•

Azure Active Directory Graph API https://cbsg.pl/az004a

•

Using Active Directory Service Interfaces https://cbsg.pl/az004b

Posiadasz w Azure aplikację o nazwie CBSGInventory, która umożliwia użytkownikom będącym w podróży dostęp do
aktualnych danych magazynowych. W celu nadawania poziomów uprawnień, aplikacja CBSGInventory musi mieć

PYTANIE

dostęp do odczytu członkostwa w grupach użytkowników. Co należy wykonać?

a)

skonfiguruj aplikację CBSGInventory jako dostępną dla wielu dzierżawców (tenants) w Azure Active Directory
(AD)

b)

skonfiguruj Active Directory Federation Services (ADFS) dla aplikacji CBSGInventory w celu zapewnienia
dostępu do danych w Active Directory

c)

skonfiguruj CBSGInventory tak, aby używała Graph API

d)

w ramach portalu Office 365 skonfiguruj dostęp dla aplikacji CBSGInventory

CBSG Polska | www.CBSG.pl
▪ szkolenia autoryzowane i certyfikacje Microsoft
▪ bezpieczeństwo technologii Microsoft
▪ usługi i audyty IT

WIEDZA

Szablony ARM to prawdziwe cudo azurowe, które pozwala na wdrażanie wielokrotnie tych samych środowisk bez
potrzeby każdorazowego konfigurowania wszystkich opcji. Jak zbudowane są szablony ARM (Azure Resource
Manager), do czego służą i jak tworzyć je samemu, dowiecie się tu:

•

Understand the structure and syntax of Azure Resource Manager templates https://cbsg.pl/az005

Posiadasz serwer o nazwie CBSGSRV001 będący maszyną wirtualną w Azure. Planujesz utworzyć rolę administracyjną
na podstawie której będzie przydzielany dostęp do CBSGSRV001. Utworzyłeś plik w formacie JSON do wdrożenia roli

PYTANIE

administracyjnej. Musisz mieć pewność, że grupa CBSGAdmins ma dostęp do CBSGSRV001 i do wszystkich zależnych
zasobów. Co musisz uwzględnić w pliku JSON?
a)

Microsoft.Authorization/role/assignments/write

b)

Microsoft.Compute/virtualMachines/*

c)

Microsoft.Authorization/*/read

d)

Microsoft.Compute/*/virtualMachines
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W tradycyjnych sieciach instalujemy często rozwiązania zapewniające równoważenie obciążenia ruchu sieciowego. Ich

WIEDZA

celem jest zapewnienie, że nie wprowadzamy całego ruchu na jeden serwer, a na kilka równomiernie. Azure także
posiada takie rozwiązania.
•

Overview of Azure Internal Load Balancer https://cbsg.pl/az006a

•

Create an internal load balancer by using the Azure PowerShell module https://cbsg.pl/az006b

•

Instance-Level Public IP Address https://cbsg.pl/az006c

PYTANIE

Które z elementów są niezbędne do utworzenia Internal Load Balancer (ILB) w Azure?
a)

adresy IP front-end oraz back-end

b)

reguły dla równoważenia ruchu oraz reguły przychodzące NAT

c)

konfiguracja sond

d)

wszystkie odpowiedzi są poprawne
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WIEDZA

Użytkownicy narzekają, że muszą pamiętać miliony haseł i loginów do setek programów i witryn firmowych? Jest na
to sposób - za pomocą poświadczeń Azure Active Directory możecie logować się do innych usług, programów, witryn:

•

What is application access and single sign-on with Azure Active Directory? https://cbsg.pl/az007

Posiadasz konto dzierżawcy do zarządzania usługą Azure Active Directory (AAD). Dla części użytkowników

PYTANIE

skonfigurowałeś do dostępu aplikacji pochodzącej spoza portaru Azure. Jeen z użytkowników przeniósł się miedzy
działami i nie powinien mieć już dostępu do aplikacji Teams z poziomu portalu dostępowego.
a)

usuń konto użytkownika w Windows ADDS

b)

usuń aplikacje Teams z dodatków w ramach Azure Active Directory

c)

usuń przydział dla użytkownika w ramach dostępu dla aplikacji Teams

d)

usuń konto użytkownika z grupy dzierżawców w ramach Azure Active Directory
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Waszym

środowiskiem

w

Azure

możecie

zarządzać

przez

przeglądarkę,

za

pomocą

PowerShella,

WIEDZA

a także….. Azure CLI! Każda z tych ścieżek ma inne możliwości i warto poznać każdą – może Wam to pomóc
w idealnym zautomatyzowaniu zadań administracyjnych. Przygodę z Azure CLI najlepiej rozpocząć od
zainstalowania.
•

Install Azure CLI 2.0 https://cbsg.pl/az008

Chcesz utworzyć aplikację w grupie zasobów AppTest o nazwie CBSGApp1 z wykorzystaniem planu
CBSGplanA oraz zweryfikować jej utworzenie. Które polecenia Azure CLI wykonasz?
a)

az webapp create CBSGApp1 -g AppTest –n CBSGApp1 -p CBSGplanA

PYTANIE

az webapp list
b)

az webapp create CBSGApp1 -g AppTest –p CBSGApp1 -n CBSGplanA
az webapp list

c)

az webapp create CBSGApp1 -g AppTest –n CBSGApp1 -p CBSGplanA
az webapp verify

d)

New-AzureWebsite -name CBSGApp1 -location East US
Get-AzureWebsite -name CBSGApp1
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Za pomocą poleceń PowerShell można praktycznie wszystko. Można także, za ich pomocą, zarządzać naszymi
aplikacjami w chmurze Azure. Zapoznaj się z następującymi linkami i dowiedz się więcej o poleceniach PowerShell

WIEDZA

w Azure:
•

Get-AzurePublishSettingsFile https://cbsg.pl/az009a

•

Import-AzurePublishSettingsFile https://cbsg.pl/az009b

•

Set-AzureWebsite https://cbsg.pl/az009c

•

Restart-AzureWebsite https://cbsg.pl/az009d

•

Stop-AzureWebsite https://cbsg.pl/az009e

•

New-AzureWebsite https://cbsg.pl/az009f

•

Get-AzureWebsite https://cbsg.pl/az009g

•

Add-AzureAccount https://cbsg.pl/az009h
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Posiadasz w Azure aplikację o nazwie CBSGApp1 w ramach subskrypcji CBSG. Masz za zadanie wykonać następujące
czynności: zalogować się do Azure; wybrać subskrypcję; zmienić parametr Hostname aplikacji z CBSGApp1 na
CBSGApp1.pl; zrestartować aplikację, by była widoczna pod nową nazwą. W jakiej kolejności należy wykonać
polecenia PowerShell?

PYTANE

a)

Set-AzureSubscription CBSG; Set-AzureWebsite -name CBSGApp1 -HostNames CBSGApp1.pl;
Get-AzureSPublishettingsFile; Import-AzurePublishSettingsFile c:\cbsg.publishsettings;
Restart-AzureWebsite

b)

Get-AzureSPublishettingsFile; Import-AzurePublishSettingsFile c:\cbsg.publishsettings;
Set-AzureSubscription CBSG; Set-AzureWebsite -name CBSGApp1 -HostNames CBSGApp1.pl;
Restart-AzureWebsite

c)

Import-AzurePublishSettingsFile c:\cbsg.publishsettings; Set-AzureSubscription CBSG;
Set-AzureWebsite -name CBSGApp1 -HostNames CBSGApp1.pl; Restart-AzureWebsite

d)

Get-AzureWebsite CBSGApp1; Set-AzureWebsite -name CBSGApp1 -HostNames CBSGApp1.pl;
Restart-AzureWebsite
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WIEDZA

Bardzo istotną sprawą jest znajomość zasad nazewnictwa obszarów danych Azure. Niektóre z nich muszą zachowywać
unikalność w skali globalnej. Warto więc zapoznać się z tym linkiem:
•

Naming and Referencing Containers, Blobs, and Metadata https://cbsg.pl/az010

Posiadasz magazyn danych typu blob w Azure. Chciałbyś udostępnić kilka plików użytkownikom w taki sposób, by mogli
do nich dostać się za pomocą adresu URL wygenerowanego z portalu Azure:

PYTANIE

http://cbsg.blob.core.windows.net/Microsoft/szkolenia/20533/konspekt.pdf
Musisz stworzyć w magazynie typu blob odpowiedni kontener, aby uzyskać powyższy link. Jak powinien nazywać się ten
kontener?
a)

cbsg

b)

egzaminy

c)

20533

d)

Microsoft
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WIEDZA

Azure ma wiele możliwości, jednak nie wszystkie usługi są dostępne na wirtualnych maszynach – niektóre z przyczyn
oczywistych. No bo jak sobie na przykład wyobrażacie wdrażanie obrazów systemów operacyjnych za pomocą usługi
WDS przez Internet – wprost z Azure do lokalnych maszyn po PXE? Warto znać ograniczenia.
•

Microsoft server software support for Microsoft Azure virtual machines https://cbsg.pl/az011

Administrujesz środowiskiem on-premises. Chcesz ocenić obciążenie swojej chmury prywatnej i oszacować usługi,
które mogą być przeniesione do Azure IaaS.

PYTANIE

Jakie trzy usługi są wspierane w ramach maszyn wirtualnych Azure?
a)

Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1, Microsoft
Project Server 2013

b)

Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft BizTalk Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010

c)

Microsoft BizTalk Server 2010, Microsoft Windows 2012 R2 Windows Deployment Services (WDS) Server,
Microsoft SharePoint Server 2010

d)

Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1 Microsoft BizTalk Server 2010, Microsoft
Windows 2012 R2 Windows Deployment Services (WDS) Server
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WIEDZA

Większość usług i aplikacji w Azure jest dostępna dla klientów w domenach standardowych, takich jak np.
aplikacja1.azurewebsites.net
Z punktu widzenia marketingu może jednak zajść konieczność, by używać własnych domen, np. aplikacja1.cbsg.pl
Jak podłączać własne domeny do Azure?
•

Quickstart: Add a custom domain name to Azure Active Directory https://cbsg.pl/az012

Posiadasz maszyny wirtualne i usługi w Microsoft Azure. Chcesz zapewnić użytkownikom możliwość logowania się

PYTANIE

do tych usług używając własnych domen zarejestrowanych w ramach Azure. Co należy zrobić, aby podłączyć
własną domenę do Azure?
a)

Z poziomu portalu Azure dodaj domenę do Azure Active Directory oraz zweryfikuj ją tworząc rekord TXT
w strefie DNS swojej domeny.

b)

użyj polecenia Set-MsolDomainAuthentication

c)

użyj polecenia Add-azureDNSrecord –type TXT

d)

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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WIEDZA

Czy wiecie, że w Azure możecie tworzyć reguły, za pomocą których będziecie kontrolować ruch z i do konkretnych
sieci? Można na przykład zablokować wyjście do Internetu z konkretnej podsieci Azure lub zezwolić na połączenia
tylko w ramach wybranego protokołu.
•

Filter network traffic with network security groups https://cbsg.pl/az013a

•

Create network security groups using PowerShell https://cbsg.pl/az013b

Posiadasz serwer, który ma uruchomioną usługę IIS (Internet Information Services). W ramach IIS działa aplikacja

PYTANIE

o nazwie CBSGApp1. Planujesz wykonać migrację serwera do środowiska wirtualnego w Azure. W celu zapewnienia
publicznego dostępu do aplikacji CBSGApp1 należy:
a)

utworzyć grupę Network Security Group (NSG)

b)

utworzyć bramę w konfiguracji dynamicznej

c)

utworzyć Application Gateway

d)

d) skonfigurować Azure Traffic Manager
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WIEDZA

RBAC (Role Based Access Control) to mechanizm do zarządzania rolami użytkowników. Dzięki RBAC możemy
zdecydować, który administrator będzie mógł kasować maszyny wirtualne i w których grupach zasobów.
Mamy do dyspozycji kilka gotowych ról, ale co w przypadku, gdybyśmy chcieli utworzyć rolę niestandardową?
•

Create custom roles for Azure Role-Based Access Control https://cbsg.pl/az014

PYTANIE

W jakim środowisku możesz utworzyć niestandardowe role RBAC?
a)

Azure PowerShell

b)

Azure CLI

c)

REST API

d)

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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WIEDZA

Klika się przyjemnie, Portal Azure jest intuicyjny i przejrzysty, ale…. czasem potrzebujemy wykonać wiele operacji
na wielu maszynach jednocześnie. Idealnym rozwiązaniem do tego jest PowerShell. Pod poniższym adresem
znajdziecie informacje o wszystkich najczęściej potrzebnych komendach PS, które pomogą Wam zarządzać Azure.
•

Azure Service Management Cmdlets https://cbsg.pl/az015

Które polecenia PowerShell pozwolą na dodanie nowego dysku z danymi do istniejącej maszyny wirtualnej w Azure?
a)

Set-AzureVM

PYTANIE

Add-AzureDataDisk
b)

Get-AzureVM
Add-AzureDataDisk

c)

Set-AzureVM
New-AzureDataDisk

d)

Get-AzureVM
Add-AzureOSDisk
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WIEDZA

Nasze serwisy webowe w Azure możemy zabezpieczać certyfikatem SSL. Czy znacie już wszystkie kroki potrzebne
do wykonania takiej operacji?
•

Bind an existing custom SSL certificate to Azure Web Apps https://cbsg.pl/az016

Twoim celem jest zabezpieczenie aplikacji przechowywanej w Azure certyfikatem SSL. Otrzymałeś certyfikat SSL

PYTANIE

od zaufanego CA. Jaki będzie kolejny krok?
a)

użycie otrzymanego certyfikatu do podpisania nowego, utworzonego w Windows Certificate Store

b)

wgranie otrzymanego certyfikatu do Azure

c)

eksport certyfikatu wraz z kluczem prywatnym i udostępnienie go klientom, którzy będą w przyszłości
korzystać z aplikacji

d)

eksport certyfikatu bez klucza prywatnego i udostępnienie go klientom, którzy będą w przyszłości korzystać
z aplikacji
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Maszyny maszynami, a co z magazynem danych? Czy wiecie, że w Azure można przechowywać różne rodzaje
zawartości i z myślą o optymalizacji kosztów i szybkości dostępu (a także łatwości dostępu) Microsoft przygotował
kilka typów magazynów danych? Blob, tables, queue, files – czym się różnią i do czego służą poszczególne typy

WIEDZA

magazynu? Jak replikowane są dane i czy są bezpieczne w razie awarii jednego z centrów danych? Temat obszerny,
ciekawy i na pewno na więcej niż jedną kawę.
•

Introduction to Microsoft Azure Storage https://cbsg.pl/az017a

•

Deciding when to use Azure Blobs, Azure Files, or Azure Disks https://cbsg.pl/az017b

•

Create Container https://cbsg.pl/az017c

•

Add Data Disk https://cbsg.pl/az017d

•

Exploring Windows Azure Drives, Disks, and Images https://cbsg.pl/az017e

•

About disks storage for Azure Linux VMs https://cbsg.pl/az017f

PYTANIE

Planujesz wdrożyć maszyny wirtualne w Azure. Którą opcję wybrać, by zapewnić replikację do innego regionu?
a)

skonfigurować Azure Site Recovery

b)

utworzyć konto magazynu z domyślnymi ustawieniami replikacji

c)

utworzyć konto magazynu z replikacją LRS

d)

skonfigurować Traffic Manager
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Macie w swoim Hyper-V maszynę wirtualną, która jest wzorcem dla kolejnych tworzonych. Możecie ją przenieść do

WIEDZA

Azure, by tam również wdrażać maszyny z szablonu. Jak to zrobić? Odpowiedź odnajdziecie w artykułach poniżej.
•

Create a managed image of a generalized VM in Azure https://cbsg.pl/az018a

•

Step-by-Step: Templating VMs in the Cloud with Windows Azure and PowerShell – 31 Days of Servers in the
Cloud – Part 17 of 31 https://cbsg.pl/az018b

•

Prepare a CentOS-based virtual machine for Azure https://cbsg.pl/az018c

Jakie kroki należy podjąć, by dokonać migracji maszyny wirtualnej opartej o system Linux z serwera Hyper-V do Azure

PYTANIE

i utworzyć z niej szablon?
a)

w ramach Azure CMD wykonać polecenia: sysprep, capture oraz convert

b)

na maszynie wirtualnej on-premises użyć narzędzia Sysprep oraz wykonać konwersję dysku z VHDX do VHD

c)

wykonać konwersję pliku dysku z formatu VHDX do formatu VHD, a następnie uruchomić Azure Linux Agent

d)

na maszynie wirtualnej on-premises użyć narzędzia Sysprep a następnie uruchomić Azure Linux Agent,
następnie uruchomienie komendy Capture z portalu Azure
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Mamy już Azure AD i mamy u siebie swoje Active Directory. No to mamy dwa miejsca, które są naszym centrum
tożsamości. Dwa miejsca, które trzeba utrzymywać. Każdego użytkownika dodawać w dwóch miejscach. Resetować

WIEDZA

hasła jednocześnie w dwóch miejscach…. To aż prosi się o kłopoty. A gdyby tak synchronizować te katalogi ze sobą
i zarządzać znów wszystkim w jednym miejscu?
•

Integrate your on-premises directories with Azure Active Directory https://cbsg.pl/az019a

•

Set-MsolDirSyncEnabled https://cbsg.pl/az019b

•

Set-MsolServicePrincipal https://cbsg.pl/az019c

•

Azure AD Connect sync: Understand and customize synchronization https://cbsg.pl/az019d

W lokalnej serwerowni posiadasz instancję Exchange 2010. Zamierzasz przenieść wszytko do Office 365. W ramach
Active Directory posiadasz trzy jednostki organizacyjne (OU) przechowujące konta serwisowe oraz wiele jednostek

PYTANIE

organizacyjnych przechowujących konta użytkowników. Chcesz mieć pewność, że w czasie migracji do Office 365
zostaną zreplikowane tylko konta użytkowników.
Co należy wykonać?
a)

utworzyć filtrowanie OU za pomocą Set-MsolServicePrincipal cmdlet

b)

utworzyć filtrowanie OU za pomocą Portalu Azure

c)

utworzyć filtrowanie OU za pomocą Azure Active Directory Connect

d)

utworzyć filtrowanie OU za pomocą Set-MsolDirSyncEnabled cmdlet
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Maszyny wirtualne można tworzyć z wzorca, „przeklikiwać” w Portalu albo tworzyć za pomocą szablonów ARM.

WIEDZA

Szablony ARM można tworzyć samodzielnie, ale można też wygenerować je na podstawie ostatnio utworzonej
maszyny.
•

New-AzureRmResourceGroupDeployment https://cbsg.pl/az020a

•

New-AzureRmVM https://cbsg.pl/az020b

•

New-AzureVM https://cbsg.pl/az020c

•

New-AzureRmResourceGroup https://cbsg.pl/az020d

PYTANIE

W jakiej sekcji pliku JSON szablonu ARM dla maszyn wirtualnych można podać „adminPassword”?
a)

Variables

b)

Parameters

c)

CommonParameters

d)

Options
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WIEDZA

W Azure możemy stworzyć sieci wirtualne, które podzielimy na kilka podsieci. Dobrym założeniem z punktu widzenia
bezpieczeństwa jest segmentacja sieci i wydzielanie podsieci. Jak zrobić to w Portalu Azure możecie dowiedzieć się
tutaj:
•

Create a virtual network with multiple subnets https://cbsg.pl/az021

PYTANIE

Projektujesz sieć wirtualną Azure. Sieć ma zapewnić wsparcie do zaadresowania 250 komputerów. Która z przestrzeni
adresowych zapewnia najbardziej dopasowaną konfigurację podsieci?
a)

192.168.10.0/23

b)

192.168.10.0/24

c)

192.168.10.0/25

d)

192.168.10.0/26
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WIEDZA

Co z dostępem do zarządzania zasobami Azure? Każdy może sobie wejść i skasować maszynę wirtualną? Każdy
admin ma takie samo prawo? Da się to jakoś rozdzielić? Da się. Do tego służy mechanizm RBAC (Role-based Access
Control).
•

Built-in roles for Azure role-based access control https://cbsg.pl/az022

Posiadasz farmę składającą się z dwóch serwerów utrzymywanych jako maszyny wirtualne w Azure. Serwer CBSGSrv1
jest w grupie zasobów o nazwie Warszawa, a serwer CSBGSrv2 jest w grupie zasobów o nazwie Poznan. W Active

PYTANIE

Directory utworzyłeś grupę o nazwie CBSGPozAdmins. Jakie uprawnienia musisz nadać tej grupie, aby jej członkowie
mogli zarządzać wszystkimi zasobami w ramach serwera CBSGSrv2 wykorzystując RBAC i zachowując zasadę
minimalnych uprawnień?
a)

Reader na poziomie maszyny wirtualnej CBSGSrv2

b)

Owner na poziomie grupy zasobów Poznan

c)

Contributor na poziomie subskrypcji

d)

Contributor na poziomie grupy zasobów Poznan
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WIEDZA

Czy publikowaliście kiedyś aplikacje w Azure za pomocą PowerShella? Jest to możliwe i co istotne – znacząco może
przyspieszyć proces. Warto zapoznać się z poniższą dokumentacją:
•

Using Windows PowerShell scripts to publish to dev and test environments https://cbsg.pl/az023

Programista, który stworzył aplikację, przekazał Ci dwa pliki. Jeden to pliki samej aplikacji w formie pliku cbsg.zip,
a drugi plik nazywa się website.json o następującej zawartości:
{
”environmentsettings”:{
”website”:{

PYTANIE

”name”:”CBSG”,
”location”:”East US”
}
}
}
Chcesz opublikować aplikację za pomocą skryptu PowerShell, ale wgranie plików aplikacji chcesz zrobić później.
Jakiego polecenia użyjesz?
a)

Publish-WebApplication -Verbose -Configuration website.json

b)

Publish-WebApplication.ps1 -Verbose -Configuration website.json

c)

Publish-WebApplication -Verbose -ConfigurationFileName website.json

d)

Publish-WebApplication -Verbose -ConfigurationFileName cbsg.zip
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WIEDZA

W ramach Azure można wybrać kilka typów magazynu danych. W zależności od rodzaju wdrożonych usług, zalecane
są różne typy magazynu danych. O magazynie tutaj:
•

Introduction to Microsoft Azure Storage https://cbsg.pl/az024

PYTANIE

Twoja lokalna aplikacja używa dostępu do plików, które są w udziale sieciowym SMB. Chcesz przenieść magazyn tych
plików do Azure. Jak typ magazynu będzie najlepszy?
a)

Tables

b)

Queues

c)

Files

d)

Blob
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Jak przenieść maszynę wirtualną z lokalnego Hyper-V do Azure? Wbrew pozorom ten scenariusz
przydać może się nie tylko wdrożeniowcom, ale także wszystkim, którzy będą przygotowywać

WIEDZA

środowisko lub kolejny serwer w zaciszu bieszczadzkiej jaskini z dala od ludzi i dopiero po zakończeniu
pracy zamierzają przenieść lokalną „wirtualkę” do chmury.
•

Microsoft server software support for Microsoft Azure virtual machines https://cbsg.pl/az025a

•

Migrate a Virtual Machine from On-Premise to Microsoft Azure https://cbsg.pl/az025b

•

New-VirtualDisk https://cbsg.pl/az025c

•

New-VHD https://cbsg.pl/az025d

PYTANIE

Której z poniższych usług serwerowych nie można uruchomić na wirtualnych maszynach w Azure?
a)

Hyper-V

b)

SharePoint

c)

Windows Deployment Services

d)

SQL Server
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WIEDZA

Logowanie do konta Microsoft, logowanie do konta organizacji (Azure AD), logowanie do Google Apps, logowanie
do CRM, logowanie do komputera, logowanie do Intranetu…. A gdyby tak jedno logowanie do wszystkiego? Wiecie,
że można zintegrować logowanie do Google Apps z logowaniem do Azure AD?
•

Tutorial: Azure Active Directory integration with Google Apps https://cbsg.pl/az026

Zarządzasz usługa Azure Active Directory w swojej firmie. Dział projektowy używa Google Apps do współpracy
z kontrahentem, z którym pracujecie nad jednym projektem. Musisz zapewnić, że pracownicy z Twojej firmy nie będą

PYTANIE

proszeni o podawanie poświadczeń jak będą korzystać z Google Apps. Która z czynności nie musi być wykonana?
a)

konfiguracja synchronizacji katalogów

b)

konfiguracja Azure AD Single Sign-On

c)

przypisanie dostępu użytkownikowi do aplikacji Google Apps w Azure AD

d)

utworzenie konta dla użytownika w Azure AD i Google Apps
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WIEDZA

Load balancer, czyli moduł równoważenia obciążenia, nie musi kierować ruchu zawsze na zmianę pomiędzy węzłami.
Możemy użyć sond, które sprawdzą kondycję naszych maszyn i na podstawie konkretnych parametrów będą
kierować ruch do wybranych węzłów lub je pomijać.
•

Understand Load Balancer probes https://cbsg.pl/az027

Posiadasz trzy serwery aplikacji z zainstalowaną usługą Internet Information Services (IIS) w środowisku on-premises.

PYTANIE

Planujesz je przenieść do środowiska maszyn wirtualnych w Azure. Dodatkowymi warunkami są:
•

jeśli jedna z maszyn wirtualnych przestanie działać nie będą do niej kierowane zapytania od klientów

•

w przypadku obciążenia serwera na poziomi 90% zajętości CPU zostanie on oznaczony jako offline

Które czynności należy wykonać?
a)

utworzyć niestandardową konfigurację sondy HTTP oraz skonfigurować Azure Load Balancer

b)

utworzyć niestandardową konfigurację sondy TCP oraz skonfigurować Azure Load Balancer

c)

utworzyć niestandardową konfigurację sondy TCP oraz skonfigurować klaster niezawodnościowy Azure

d)

utworzyć niestandardową konfigurację sondy HTTP oraz skonfigurować klaster niezawodnościowy Azure
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WIEDZA

Niektóre z naszych zasobów możemy zabezpieczyć przed zmianami – nawet przed administratorami. Na przykład
krytyczne z biznesowego punktu widzenia maszyny wirtualne możemy zabezpieczyć przed ich skasowaniem.
Mechanizm opisany jest tutaj:
•

Lock resources to prevent unexpected changes https://cbsg.pl/az028

Posiadasz cztery maszyny wirtualne w grupie zasobów. Znajdują się w niej także dwa konta magazynu danych oraz

PYTANIE

dwie sieci wirtualne wykorzystywane przez te maszyny.
Musisz zabezpieczyć wszystkie maszyny wirtualne oraz powiązane zasoby przed przypadkowym ich usunięciem.
Co należy wykonać?
a)

dodać blokadę przed usunięciem na poziomie maszyn wirtualnych

b)

dodać blokadę przed usunięciem na poziomie grupy zasobów

c)

skonfigurować Role-Based Access Control (RBAC) dla grupy zasobów

d)

skonfigurować Role-Based Access Control (RBAC) dla maszyn wirtualnych
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Twoje aplikacje są mocno obciążone okresowo? Twoja branża jest sezonowa, a pełnię mocy obliczeniowej

WIEDZA

potrzebujesz tylko przez kilka miesięcy w roku? Idealnie! Microsoft Azure pozwala na ustawienie automatycznego
skalowania środowiska Waszych aplikacji – na podstawie reguł, które stworzycie sami. W martwym sezonie
utrzymanie środowiska będzie więc tańsze. I co? Da się tak zrobić we własnej serwerowni?
•

Scale up an app in Azure https://cbsg.pl/az029

Pracujesz w firmie finansowej. Korzystasz z App Plan w wersji Basic. Okresowo, raz na kilka dni, obciążenie Twojej

PYTANIE

aplikacji w Azure osiąga bardzo wysoką wartość. Związane jest to z wahaniami na rynkach finansowych i jest normalne,
jednak

w

te

dni

wydajność

aplikacji

drastycznie

spada.

Chcesz

wdrożyć

automatyczne

Od czego najlepiej zacząć?
a)

sklonowanie aplikacji i konfiguracja NLB

b)

migracja aplikacji do wirtualnych maszyn w Azure

c)

zmiana planu na Standard

d)

zmiana planu na Premium
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skalowanie.

WIEDZA

Czy wiecie, że możecie kopiować zasoby do i z Azure na wiele sposobów? Jednym z nich jest wykorzystanie narzędzia
Azcopy.
•

Transfer data with the AzCopy on Windows https://cbsg.pl/az030

PYTANIE

Jak prawidłowo, za pomocą AzCopy, skopiować plik cbsg.mp4 z lokalizacji C:\filmy do Azure?
a)

AzCopy /Source:C:\filmy /Dest:https://cbsg.blob.core.windows.net/filmy /DestKey:key /Pattern:"cbsg.mp4"

b)

AzCopy C:\filmy\cbsg.mp4 https://cbsg.blob.core.windows.net/filmycbsg.mp4

c)

AzCopy /from c:\filmy\cbsg.mp4 /to https://cbsg.blob.core.windows.net/filmy /DestKey:key
/Pattern:"cbsg.mp4"

d)

AzCopy /source:c:\filmy\cbsg.mp4 /destination:https://cbsg.blob.core.windows.net/filmy /DestKey:key
/Pattern:"cbsg.mp4"
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Co się stanie, jeśli maszyna wirtualna, którą zbudowaliśmy okaże się okresowo zbyt słaba? Podnoszenie jej parametrów

WIEDZA

zwiększy koszty na stałe, a nam zależy tylko na podniesieniu mocy obliczeniowej w okresach „gorących”. Możemy
w tym celu użyć skalowania. O skalowaniu maszyn dowiecie się tutaj:
•

What are virtual machine scale sets in Azure? https://cbsg.pl/az031a

•

Vertical autoscale with virtual machine scale sets https://cbsg.pl/az031b

•

Automatically scale a virtual machine scale set with Azure PowerShell https://cbsg.pl/az031c

PYTANIE

Których dwóch narzędzi można użyć do błyskawicznego wdrażania z szablonu ARM identycznych maszyn wirtualnych
opartych o Windows Server 2012 oraz Linux?
a)

Azure Automation oraz Virtual Machine Scale Sets

b)

Azure Batch service oraz Virtual Machine Scale Sets

c)

Azure Container Service oraz Azure Automation

d)

Azure Batch service oraz Azure Container Service
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WIEDZA

Część zasobów i aplikacji możemy udostępnić naszym klientom. Azure pozwala na scenariusz B2C (Business to
Consumer). Dowiedz się jak to zrobić.
•

Create an Azure Active Directory B2C tenant in the Azure portal https://cbsg.pl/az032a

•

Azure Active Directory B2C: Register your application https://cbsg.pl/az032b

Odpowiadasz za konfigurację aplikacji w modelu B2C. Ma ona na celu zapewnienie bezpiecznych transakcji

PYTANIE

w Internecie. Użytkownicy będą korzystali z SSO oraz MFA. Co należy wykonać w pierwszej kolejności?
a)

Włączyć komputer

b)

Uruchomić przeglądarkę

c)

Zapalić światło w pokoju

d)

Zaparzyć herbatę
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O szablonach ARM już trochę mówiliśmy. O PowerShell również. A jak te dwa rozwiązania połączyć tak, by w pełni

WIEDZA

zautomatyzować proces tworzenia maszyn wirtualnych? Da się? Oczywiście, że się da. Trzeba tylko przeczytać
i przetestować wszystko, co jest w linkach poniżej, by wiedzieć, jak to zrobić.
•

New-AzureRmResourceGroupDeployment https://cbsg.pl/az033a

•

New-AzureRmVM https://cbsg.pl/az033b

•

New-AzureRmResourceGroup https://cbsg.pl/az033c

PYTANIE

Której komendy PowerShell należy użyć, by wdrożyć z szablonu ARM wirtualną maszynę do istniejącej grupy
zasobów wraz ze wszystkimi usługami zależnymi, takimi jak sieć lub magazyn?
a)

New-AzureRMVM

b)

New-AzureRMGroup

c)

New-AzureRmResourceGroupDeployment

d)

Add-AzureVM
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WIEDZA

Poza standardowym load balancerem w Azure możemy utworzyć także Application Gateway lub Traffic Manager.
Do czego służą te rozwiązania, czym różnią się od siebie i od standardowego load balancera, możecie dowiedzieć
się tutaj:
•

Overview of Traffic Manager https://cbsg.pl/az034a

•

Create an application gateway using the Azure portal https://cbsg.pl/az034b

Odpowiadasz za witrynę e-commerce. Posiadasz farmę serwerów w Azure, która zawiera cztery maszyny wirtualne
używane do przechowywania witryny w dostępie publicznym.
W sieci wirtualnej o nazwie CBSGVnet1 znajdują się te maszyny. Planujesz zapewnić pobieranie oprogramowania

PYTANIE

bezpośrednio z witryny. Dwie z maszyn wirtualnych zostaną w tym celu przeniesione do sieci wirtualnej CBSGVnet2
i będą dedykowane do pobierania oprogramowania.
Musisz zapewnić, że ruch związany z dostępem do witryny nie będzie wpływał na ruch związany z pobieraniem
oprogramowania. Jaki rodzaj równoważenia ruchu zastosujesz dla sieci CBSGVnet1 oraz CBSGVnet2?
a)

CBSGVnet1 - Azure Traffic Manager, CBSGVnet2 – Azure Application Gateway

b)

CBSGVnet1 – Azure Application Gateway, CBSGVnet2 - Azure Traffic Manager

c)

CBSGVnet1 - Azure Traffic Manager, CBSGVnet2 – Azure Traffic Manager

d)

CBSGVnet1 – Azure Application Gateway, CBSGVnet2 - Azure Application Gateway
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Azure Active Directory pomimo, że nie ma GPO i OU, to jednak w połączeniu z naszym lokalnym AD może być

WIEDZA

prawdziwym centrum obsługi tożsamości. Dzięki AAD możemy konfigurować SSO dla aplikacji, a także MFA, czyli
uwierzytelnianie wieloskładnikowe oparte na wiadomościach SMS czy aplikacji mobilnej. Wasze lokalne AD tego nie
potrafi!
•

Choose the Azure Multi-Factor Authentication solution for you https://cbsg.pl/az035a

•

What is Azure Multi-Factor Authentication? https://cbsg.pl/az035b

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych i komunikacji w Twojej firmie. Firma posiada witrynę o nazwie
CBSG.eu, z której korzystają klienci w celu obsługi transakcji. Witryna używa zasobów hostowanych w Azure i jest

PYTANIE

utrzymywana w ramach Internet Information Services (IIS) ale nie jest opublikowana za pomocą Azure Active Directory
(Azure AD) App Proxy. Musisz zapewnić mechanizm resetowania haseł. Rozwiązanie musi weryfikować użytkownika
za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) lub połączenia głosowego wykonanego na telefon. Jaki mechanizm będzie
odpowiedni?
a)

wieloskładnikowe uwierzytelnianie utrzymywane w chmurze

b)

Azure AD Identity Protection

c)

serwer wieloskładnikowego uwierzytelniania

d)

MFA Azure Role Service
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WIEDZA

Jak prawie wszystko w produktach Microsoft, konta magazynów w Azure również da się obsługiwać za pomocą
PowerShell. Na temat komend PowerShell potrzebnych przy zarządzaniu magazynem możemy przeczytać tutaj:
•

Azure.Storage: https://cbsg.pl/az036

PYTANIE

Jakiego polecenie należy użyć, by wyświetlić wszystkie kontenery w magazynie blob?
a)

Get-AzureRMBlob

b)

Get-AzureContainer

c)

Get-AzureStorageContainer

e)

Get-AzureStorageBlob
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WIEDZA

Jak sprawdzić logi swoich aplikacji? Jak to zrobić za pomocą PowerShella? Jak odfiltrować logi, by zobaczyć tylko
błędy? Te i inne informacje na temat diagnostyki i monitorowania Azure App Service znajdziecie tutaj:
•

Enable diagnostics logging for web apps in Azure App Service https://cbsg.pl/az037a

•

How to: Monitor Apps in Azure App Service https://cbsg.pl/az037b

•

Get-AzureWebsiteLog https://cbsg.pl/az037c

Musisz zweryfikować za pomocą polecenia PowerShell, jakie błędy są widoczne w pliku zdarzeń Twojej aplikacji

PYTANIE

w Azure dostępnej pod adresem cbsg.azurewebsites.net. Wynik polecenia musi zwrócić wyłącznie komunikaty typu
Error.
a)

Get-AzureWebAppLog -name cbsg.azurewebsites.net -Filter -Message Error

b)

Get-AzureWebAppLog -name cbsg.azurewebsites.net -Filter {$_.Message -like ”error”}

c)

Get-AzureWebSiteLog -name cbsg.azurewebsites.net -Tail -Message Error

d)

Get-AzureWebSiteLog -name cbsg.azurewebsites.net -ErrorOnly $true
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WIEDZA

Cyberprzestępczość to w dzisiejszych czasach prawdziwa plaga. Właśnie dlatego nasze dane powinniśmy jak
najlepiej zabezpieczyć. O zabezpieczeniach magazynu danych Azure możemy dowiedzieć się tutaj:
•

Azure Storage security guide https://cbsg.pl/az038

Aplikacja przechowywana w Azure generuje odnośniki do plików przechowywanych w magazynie typu blob

PYTANIE

przeznaczone dla konkretnych użytkowników. Jakiego mechanizmu należy użyć, aby zapewnić, że w przypadku
przekazania odnośnika kolejnej osobie nie uzyska ona dostępu do plików?
a)

Shared Access Signature (SAS)

b)

Network Security Group (NSG)

c)

Storage Service Encryption (SSE)

d)

Role-Based Access Control (RBAC)
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WIEDZA

Co z maszynami opartymi na systemie Linux, które utworzymy w Azure? Jak się do nich bezpiecznie łączyć? Czy
Azure obsługuje SSH? Dowiecie się tego tutaj:
•

How to create and use an SSH public and private key pair for Linux VMs in Azure https://cbsg.pl/az039

PYTANIE

Co skonfigurować, by podłączyć się bezpiecznie do serwera Linux w Azure bez używania użytkownika i hasła?
a)

Secure Shell (SSH) z wykorzystaniem klucza prywatnego i publicznego

b)

magazyn Key Vault

c)

grupy zabezpieczeń

d)

podłączenie pulpitu zdalnego)
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WIEDZA

Każdy użytkownik może z poziomu panelu dostępowego uzyskać dostęp do zbioru aplikacji, które udostępni mu
administrator Azure AD.
Od teraz dostęp do aplikacji firmowych np. Dynamics 365, Teams czy rozwiązań firm trzecich stanie się prostszy.
•

What is the access panel? https://cbsg.pl/az040

Zarządzasz subskrypcją Azure w swojej firmie. Skonfigurowałeś pojedyncze logowanie SSO, aby umożliwić
użytkownikom dostęp do Skype używając adresu e-mail z domeny Twojej firmy. Użytkownicy często uruchamiają

PYTANIE

Skype logując się na stronę myapps.microsoft.com.
Chcesz im zablokować taką możliwość. Co należy zrobić?
a)

zmodyfikować listę kontroli dostępu (ACL) w Portalu Azure

b)

zmodyfikować listę kontroli dostępu (ACL) w myapps.microsoft.com

c)

anulować przypisanie Skype do użytkowników w Portalu Azure

d)

anulować indywidualnie przypisanie Skype do użytkownika w myapps.microsoft.com

CBSG Polska | www.CBSG.pl
▪ szkolenia autoryzowane i certyfikacje Microsoft
▪ bezpieczeństwo technologii Microsoft
▪ usługi i audyty IT

WIEDZA

W Azure możemy tworzyć sieci wirtualne, dzielić je na podsieci, a także konfigurować w nich routing, vpn, DNS
i DHCP. Wszystko, co należy na początek wiedzieć o sieciach oraz informacje o tym, jak je tworzyć, znajdziecie tutaj:
•

Azure Virtual Network frequently asked questions (FAQ) https://cbsg.pl/az041

PYTANIE

Jakich narzędzi można użyć do tworzenia sieci wirtualnych w Azure?
a)

portal Azure

b)

PowerShell

c)

Azure CLI

d)

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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WIEDZA

Również dla aplikacji innych firm niż Microsoft można skonfigurować logowanie jednokrotne (Single Sign-On).
Dzięki temu wystarczy jeden login i powiązane z nim hasło, aby dostać się do wszystkich aplikacji, w tym również
tych, które do tej pory wymagały np. Google ID.
•

Configuring single sign-on to applications that are not in the Azure Active Directory application gallery
https://cbsg.pl/az042

Zarządzasz subskrypcją Azure w swojej firmie. Chcesz zapewnić użytkownikom dostęp do Skype i aplikacji web na
podstawie pojedynczego logowania (SSO). Skype korzysta z własnego magazynu poświadczeń, natomiast aplikacja

PYTANIE

web używa Google ID.
Musisz wybrać poprawną konfigurację SSO. Co należy zrobić?
a)

użyć SSO opartego o hasło dla celów logowania się do Skype i do aplikacji web

b)

wybrać opcję „Existing SSO” dla celów logowania się do Skype i do aplikacji web

c)

użyć SSO opartego o hasło dla logowania się do Skype oraz wybrać opcję „Existing SSO” dla celów
logowania się do aplikacji web

d)

użyć SSO opartego o hasło dla logowania się do aplikacji web oraz wybrać opcję „Existing SSO” dla celów
logowania się do Skype
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WIEDZA

Jesteś znanym i szanowanym blogerem, który przez własną platformę przechowywaną w Azure dostarcza nagrania
wideo odbiorcom na całym świecie. Twoje filmy oglądają zarówno w Chinach, USA jak i w Polsce czy RPA. Jak to
zrobić, by niezależnie od lokalizacji geograficznej Twoich odbiorców, wydajność serwisu była odpowiednio wysoka?
Odpowiedzią może być Azure CDN. Więcej tutaj:
•

Add a Content Delivery Network (CDN) to an Azure App Service https://cbsg.pl/az043

Posiadasz aplikację do strumieniowania wideo. Aktualnie przechowujesz ją w regionie Europa Zachodnia (West

PYTANIE

Europe).

Użytkownicy w Azji poinformowali Cię, że transfer danych jest bardzo powolny w ich regionie.

Co najlepiej zrobić?
a)

Utworzyć CDN Endpoint

b)

Zwiększyć liczbę wystąpień aplikacji

c)

Zmienić App Plan na Premium

d)

Wdrożyć NLB
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WIEDZA

Twoje dane w Azure przechowywane są na dedykowanym koncie magazynu, które możesz wykupić w kilku opcjach.
Czym te opcje się od siebie różnią i którą wybrać? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie tutaj:
•

About Azure storage accounts https://cbsg.pl/az044a

Natomiast tu dowiecie się, dlaczego konta magazynu posiadają dwa klucze:
•

Why does an Azure storage account have two access keys? https://cbsg.pl/az044b

Twoja firma posiada magazyn danych w Azure. Administrowana przez Ciebie usługa używa podstawowego klucza do
konta magazynu. Polityka bezpieczeństwa wymaga, żeby klucz dostępu do magazynu był zmieniany co 30 dni. W jaki
sposób zmienić klucz zapewniając ciągłość dostępu do usług?

PYTANIE

a)

Wygenerować od nowa podstawowy klucz. Uaktualnić usługę w chmurze, tak aby używała zapasowego
klucza. Wygenerować ponownie zapasowy klucz.

b)

Wygenerować od nowa zapasowy klucz. Uaktualnić usługę w chmurze, tak aby używała zapasowego klucza.
Wygenerować ponownie podstawowy klucz.

c)

Uaktualnić usługę w chmurze, tak aby używała zapasowego klucza. Wygenerować od nowa klucz zapasowy,
a następnie klucz podstawowy.

d)

Wygenerować od nowa klucz zapasowy, a następnie klucz podstawowy. Uaktualnić usługę w chmurze, tak
aby używała zapasowego klucza.
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Czasem nasze aplikacje lub maszyny wirtualne są bardzo obciążone, więc potrzebujemy posiadać kilka ich wystąpień.

WIEDZA

Jak odpowiednio kierować ruch, by mieć pewność, że obciążenie zostanie równomiernie rozłożone?
A może chcielibyśmy, aby ruch od klienta do naszej aplikacji kierowany był na najbliższy geograficznie serwer?
O takich rozwiązaniach możecie przeczytać tutaj:
•

Azure Load Balancer overview https://cbsg.pl/az045a

•

Create an internal load balancer by using the Azure PowerShell module https://cbsg.pl/az045b

•

Azure VM load balancing vs Traffic Manager https://cbsg.pl/az045c

PYTANIE

Co należy skonfigurować, by włączyć równoważenie obciążenia metodą „round robin” dla dwóch wirtualnych maszyn
wdrożonych w różnych regionach?
a)

Load balancer

b)

Grupa zabezpieczeń

c)

Traffic Manager

d)

Statyczne trasy (Routing)
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WIEDZA

Czy wiedzieliście, że dostęp do zasobów firm, z którymi współpracujecie możecie osiągnąć z poziomu Waszych kont
w Waszym Azure AD? Wystarczy skonfigurować Azure AD B2B, by udostępniać zasoby pomiędzy ufającymi sobie
organizacjami.
•

What is Azure AD B2B collaboration? http://cbsg.pl/az046

Odpowiadasz za konfigurację rozwiązania Azure Active Directory B2B i uruchomienie uwierzytelniania

PYTANIE

dwuskładnikowego MFA. Na jakim poziomie MFA może być wymuszone?

a)

na pozimie dżierżawcy

b)

na poziomie aplikacji

c)

dla określonego użytkownika

d)

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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Wdrażasz często te same rozwiązania w Azure i męczy Cię, że za każdym razem musisz się „naklikać”? Nie znasz dobrze

WIEDZA

PowerShella, a chciałbyś w jakiś sposób zautomatyzować wdrażanie kolejnych wystąpień tej samej aplikacji?
Koniecznie zbadaj temat szablonów w ramach Resource Manager w Azure:
•

Deploy Azure Web App using ARM Template from Visual Studio 2015 http://cbsg.pl/az047a

•

Should I choose Azure Cloud Services or something else? http://cbsg.pl/az047b

•

Understand the structure and syntax of Azure Resource Manager templates http://cbsg.pl/az047c

•

Transfer data with the AzCopy on Windows http://cbsg.pl/az047d

PYTANIE

Który z parametrów w pliku JSON będącego szablonem ARM nie jest obowiązkowy?
a)

$schema

b)

contentVersion

c)

parameters

d)

resources
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WIEDZA

Aby połączyć sieć wirtualną w Azure z naszą lokalną, możemy użyć różnego rodzaju mechanizmów. Zwykły VPN
P2S, ExpressRoute, VPN S2S – co wybrać? Jakie są różnice, co będzie dla nas odpowiednie? Przy jak szybkim łączu
warto zainteresować się ExpressRoute? Czy ExpressRoute korzysta z internetu? Która opcja jest najbezpieczniejsza?
•

ExpressRoute or Virtual Network VPN – What’s right for me? https://cbsg.pl/az048

PYTANIE

Konfigurujesz sieć wirtualną w Azure, którą planujesz połączyć ze środowiskiem on-premises. W założeniach
połączenie nie może być realizowane za pośrednictwem sieci Internet. Jakiego rodzaju połączenia należy użyć?
a)

połączenia ExpressRoute

b)

połączenia typu site-to-site

c)

połączenia typu point-to-site

d)

połączenia typu vnet-to-vnet
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WIEDZA

RBAC to mechanizm zarządzania dostępem do zasobów Azure. Możemy do jego konfiguracji oczywiście używać
Portalu, ale efektywniej (przy dużej skali) będzie używać do tego automatyzacji opartej np. o PowerShell.
Manage Role-Based Access Control with Azure PowerShell https://cbsg.pl/az049

•

Posiadasz subskrypcję Azure, która zawiera konto magazynu typu blob o nazwie CBSGBLOB1 i jest częścią grupy
zasobów o nazwie CBSGRG1.
Utworzyłeś kontener dla CBSGBLOB1 używając PowerShell:
New-AzureStorageContainer –name templates –Permission Off

PYTANIE

Zamierzasz użyć szablonu Azure Resource Manager (ARM), aby wdrożyć dwie maszyny wirtualne oraz moduł
równoważenia obciążenia. Musisz wgrać szablon do CBSGBLOB1 i przygotować dwie maszyny oraz mechanizm
równoważenia obciążenia w ramach grupy CBSGRG1Jakie komendy należy wykonać?

a)

New-AzureRMRoleAssingnment, Set-AzureStorageFileContent

b)

Set-AzureStorageBlobContent, New-AzureStorageBlobSASToken, NewAzureRmResourceGroupDeploymnet

c)

New-AzureStorageBlobSASToken, New-AzureRmResourceGroup, Set-AzureStorageFileContent

d)

New-AzureRmResourceGroup, New-AzureRmResourceGroupDeploymnet
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WIEDZA

Każdą usługę w chmurze możemy monitorować i otrzymywać alerty wysyłane przez email, jeśli coś nie działa
zgodnie z planem. Możemy tworzyć metryki i dopasowywać reguły, które decydują o tym, w którym przypadku
dostaniemy powiadomienie - na przykład o niedziałającej lub zbyt obciążonej usłudze chmurowej.
•

Introduction to Cloud Service Monitoring https://cbsg.pl/az050

PYTANIE

W jaki sposób na okres testów aplikacji, która mocno obciąża zasoby, wyłączyć alerty email, by nie otrzymywać ich za
każdym razem, gdy zużycie procesora przekroczy 80%?
a)

skasować metrykę CPU Percentage

b)

wyłączyć maszynę wirtualną powodującą alerty

c)

skonfigurować automatyczne skalowanie

d)

wyłączyć regułę alertów w portalu Azure

CBSG Polska | www.CBSG.pl
▪ szkolenia autoryzowane i certyfikacje Microsoft
▪ bezpieczeństwo technologii Microsoft
▪ usługi i audyty IT

WIEDZA

Azure to sprytna bestia. Potrafi Was poinformować przez email, gdy obciążenie Waszych wirtualnych maszyn lub innych
usług osiągnie wybrany przez Was poziom. Dzięki temu nie musicie ciągle monitorować Waszych usług – usługi same
Was powiadomią, gdy coś będzie nie tak. Więcej dowiecie się tutaj:
Create metric alerts in Azure Monitor for Azure services - Azure portal https://cbsg.pl/az051

•

PYTANIE

Jaki można minimalnie ustawić okres, z którego uwzględnianie są próbki w ramach reguł alertów?

a)

z ostatniej minuty

b)

z ostatnich 5 minut

c)

z ostatnich 10 minut

d)

z ostatnich 15 minut
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WIEDZA

Magazyn danych w Azure można wykorzystać także jako ogólnodostępną bazę plików, do której klienci będą dostawać
się bez konieczności podawania loginów i haseł. Jak to zrobić, co jest potrzebne i którędy dojść do celu, podpowie
Wam poniższy link:
•

Manage anonymous read access to containers and blobs https://cbsg.pl/az052

Przechowujesz duże ilości plików multimedialnych (muzyka, filmy) w ramach magazynu Azure. Każdy rodzaj plików
przechowywany jest w innym kontenerze. W ramach umowy z klientami zapewniasz dostęp do plików na określony

PYTANIE

czas na podstawie wygenerowanego klucza SAS. Chcesz mieć możliwość zabrania dostępu lub zmiany długości czasu
dostępu dla każdego klienta. Rozwiązanie ma nie wymagać dużych nakładów pracy. Co należy zrobić?
a)

wykorzystać Azure Right Management Service (RMS) w celu kontroli dostępu do plików

b)

wygenerować od nowa klucz SAS za każdym razem, gdy będzie trzeba zmodyfikować uprawnienia do
każdego z kontenerów.

c)

wygenerować dla każdego z kontenerów klucz SAS, aby móc zmieniać poziom oraz czas dostępności

d)

użyć polecenia PowerShell Set-SASAccessKey
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WIEDZA

Co z wykorzystaniem Azure jako zapasowej serwerowni? Jak uruchomić replikację istniejącej infrastruktury fizycznej
do Azure, by być gotowym na odtwarzanie po awarii? A czy możliwy jest scenariusz w drugą stronę?
Set up disaster recovery for Hyper-V VMs to a secondary on-premises site https://cbsg.pl/az053

•

PYTANIE

Który ze scenariuszy nie jest wspierany w ramach replikacji maszyn wirtualnych do zapasowej lokalizacji on-premises?

a)

VMware to Vmware

b)

Hyper-V to Hyper-V z zastosowaniem SCVMM

c)

żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

d)

Hyper-V to Hyper-V bez zastosowania SCVMM
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Sieci VPN są powszechnie znane. Za pomocą Internetu możemy połączyć się z naszą siecią firmową w taki sposób,

WIEDZA

jakbyśmy siedzieli w pokoju obok. A czy wiecie, że dokładnie tak samo możecie połączyć swoją lokalną infrastrukturę
z tą w Azure?
•

Virtual Network adds new capabilities for cross-premises connectivity https://cbsg.pl/az054a

•

Planning and design for VPN Gateway https://cbsg.pl/az054b

PYTANIE

Konfigurujesz sieć wirtualną w Azure, którą planujesz połączyć z siecią w środowisku on-premises. W założeniach
połączenie ma być realizowane za pośrednictwem sieci Internet. Jakiego rodzaju połączenia należy użyć?
a)

połączenie ExpressRoute

b)

połączenie typu site-to-site

c)

połączenie typu point-to-site

d)

połączenie SecureRoute
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Według wszelkich dobrych praktyk w IT, jedna kopia zapasowa powinna być przechowywana poza lokacją, w której

WIEDZA

znajdują się serwery. Azure udostępnia narzędzia, które wspomogą taki scenariusz:
•

Azure Backup Documentation https://cbsg.pl/az055a

•

Overview of the features in Azure Backup https://cbsg.pl/az055b

•

Questions about the Azure Backup service https://cbsg.pl/az055c

•

Back up a Windows Server or client to Azure using the Resource Manager deployment model
https://cbsg.pl/az055d

•

Back up a Windows Server or client to Azure using the Resource Manager deployment model
https://cbsg.pl/az055e

Posiadasz w swojej serwerowni Windows Server 2016 zainstalowany na fizycznej maszynie. Wykonywałeś kopię

PYTANIE

zapasową za pomocą usługi Azure Recovery. Fizyczna maszyna uległa awarii i nie nadaje się do naprawy.
Przygotowałeś nową maszynę z systemem operacyjnym Windows Server 2016, zainstalowałeś agenta usługi Azure
Backup. Jakie dwa warunki są konieczne, aby odzyskać serwer z kopii zapasowej?
a)

nowy serwer musi mieć taką samą nazwę DNS jak ten co uległ awarii

b)

nowy serwer musi mieć taką samą nazwę NETBIOS jak ten co uległ awarii

c)

nowy serwer musi być zarejestrowany w tym samym magazynie kopii zapasowej, co oryginalny serwer

d)

trzeba posiadać hasło użyte do szyfrowania danych na oryginalnym serwerze
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WIEDZA

Zastanawiałeś się aby zostać szefem kuchni w swoim IT? Od dziś automatyzacja w Azure będzie miała inny smak.
•

Automating Azure virtual machine deployment with Chef https://cbsg.pl/az056

Planujesz używać rozwiązania Chef do konfiguracji maszyn wirtualnych w Azure. Jak możesz to wdrożyć?

PYTANIE

a)

zainstalować poprzez PowerShell rozszerzenie Chef Client na istniejącej maszynie wirtualnej w Azure lub użyć
portalu Azure do instalacji rozszerzenia podczas tworzenia maszyny wirtualnej

b)

użyć portalu Azure do instalacji rozszerzenia Chef Client na istniejącej maszynie wirtualnej lub podczas jej
tworzenia

c)

za pomocą portalu Azure zainstalować rozszerzenie Custom Code na istniejącej lub nowej maszynie wirtualnej

d)

zainstalować poprzez PowerShell rozszerzenie Custom Code na istniejącej maszynie wirtualnej w Azure lub
użyć portalu Azure do instalacji rozszerzenia podczas tworzenia maszyny wirtualnej
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WIEDZA

PowerShell potrafi naprawdę dużo – nie tylko w środowiskach on-premises, ale także w Microsoft Azure. Za jego
pomocą można budować skrypty, które będą wykonywać się w Azure w określonym harmonogramie. Więcej tutaj:
•

How To: Azure WebJob calling a Web Page using Powershell https://cbsg.pl/az057

Jeśli nasza aplikacja tworzy w lokalizacji C:\Temp pliki tymczasowe i chcemy zbudować automatyczne rozwiązanie
do ich codziennego usuwania w oparciu o PowerShell, to możemy to uzyskać poprzez:

PYTANIE

a)

wejście do portalu Azure, wybór naszej aplikacji, przejście do zakładki „webjobs” oraz dodanie pliku PS1
ze skryptem PowerShell

b)

wejście do portalu Azure, wybranie harmonogramu zadań na ekranie głównym i dodanie pliku PS1 ze
skryptem PowerShell

c)

podniesienie planu aplikacji do wersji Premium

d)

wejście do portalu Azure, wybór naszej aplikacji, przejście do zakładki „webjobs” oraz dodanie pliku ZIP
ze skryptem PowerShell
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WIEDZA

Ochrona tożsamości to dziś jedno z najważniejszych wyzwań, szczególnie w perspektywie zmian związanych
z RODO. Czy potrzebujesz więcej argumentów aby poznać AAD Identity Protection?
Azure Active Directory Identity Protection https://cbsg.pl/az058

•

Na jakich poziomach można zdefiniować zasady dotyczące ryzyka związanego z logowaniem oraz użytkownikoem

PYTANIE

w Azure Active Directory Identity Protection?

a)

None, Low and above, Medium and above, High

b)

Low and above, Medium and above, High

c)

Low, Medium and below, High and below

d)

None, Low, Medium, High
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WIEDZA

Czy można zmienić parametry istniejącej maszyny wirtualnej? Czy bezpieczne jest zmienianie konfiguracji maszyny
pracującej w środowisku produkcyjnym? Jak to zrobić najlepiej i najbezpieczniej?
Resize virtual machines https://cbsg.pl/az059

•

PYTANIE

Jak dodać pamięci do pojedynczej maszyny wirtualnej znajdującej się w ramach Virtual Machine Scale Set?
a)

skasować i ponownie utworzyć maszynę wirtualną

b)

zatrzymać i uruchomić ponownie wszystkie maszyny w ramach VM Scale Set

c)

skasować i ponownie utworzyć wszystkie maszyny w ramach VM Scale Set

d)

wyłączyć i ponownie uruchomić maszynę, do której chcemy dodać pamięci
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WIEDZA

Słyszeliście o Data Protection Manager? Można go połączyć z Azure i wykonywać kopie całej serwerowni do
chmury Microsoft:
Configure Azure backup for DPM data https://cbsg.pl/az060

•

PYTANIE

W jakiej konfiguracji serwera SCDPM można realizować scenariusze kopii zapasowych do Azure?
a)

jeśli SCDPM jest maszyną fizyczną w lokalizacji on-premises

b)

jeśli SCDPM jest maszyną wirtualną w lokalizacji on-premises

c)

jeśli SCDPM jest maszyną wirtualną w Azure

d)

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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Tworzycie konfigurację serwera wirtualnego w Azure. Instalujecie role, konfigurujecie opcje. Spędzacie nad tym

WIEDZA

sporo czasu. Potem tworzycie z tego dokumentację.
Po kilku miesiącach zauważacie, że inny administrator pozmieniał konfigurację Waszego serwera i przez to część
usług nie działa. Z dokumentacją w ręku (bo przecież nie wszystko już pamiętacie) sprawdzacie krok po kroku, co
zostało zmienione i poprawiacie. A gdyby tak….. zautomatyzować to i wymuszać zawsze stałą konfigurację ról
i usług? Introducing the Azure PowerShell DSC (Desired State Configuration) extension http://cbsg.pl/az061

Jak najlepiej zorganizować automatyczną konfigurację maszyn wirtualnych? Warunek: rozwiązanie musi zapewniać
konfigurację początkową ról i funkcji oraz działać w taki sposób, by w każdym momencie życia maszyny można było
ponownie odnowić konfigurację (np. gdy ktoś ją zmienił).

PYTANIE

a)

Stworzyć skrypt PowerShell Desired State Configuration (DSC), a następnie użyć komendy NewAzureVMDscConfiguration

b)

Stworzyć skrypt PowerShell Desired State Configuration (DSC), a następnie użyć komendy AddAzureVMDscConfiguration

c)

Stworzyć skrypt PowerShell Desired State Configuration (DSC), a następnie użyć komendy PublishAzureDscConfiguration

d)

Stworzyć skrypt PowerShell Desired State Configuration (DSC), a następnie użyć komendy PublishAzureVMDscConfiguration
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WIEDZA

Uruchamianie zadań w harmonogramie to nie tylko PowerShell, ale także inne narzędzia, takie jak chociażby Visual
Studio. Za pomocą Visual Studio możemy wgrywać nasze aplikacje do Azure, ale także przygotowywać
harmonogramy WebJobs. Więcej na ten temat dowiecie się tutaj:
Develop and deploy WebJobs using Visual Studio - Azure App Service http://cbsg.pl/az062

W jakiej lokalizacji należy umieścić skrypt o rozszerzeniu *.BAT, który będzie uruchamiał się kilka razy w tygodniu wg

PYTANIE

zaplanowanego harmonogramu?

a)

App_Data/jobs/scheduledtasks

b)

App_Data/jobs/triggered

c)

Bin/jobs/scheduledtasks

d)

Bin/jobs/triggered
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WIEDZA

Jeśli chcecie przyspieszyć odczyt danych z dysków wirtualnych maszyn, możecie skonfigurować pamięć podręczną
dysków. Opcji jest kilka – warto zapoznać się z możliwościami.
•

Set-AzureDataDisk http://cbsg.pl/az063a

•

Set-AzureOSDisk http://cbsg.pl/az063b

Jak ustawić pamięć podręczną dla dysków z danymi, które są sporadycznie zapisywane, za to bardzo często są

PYTANIE

odczytywane?
a)

Należy wywołać komendę Set-AzureOSDisk i ustawić parametr host-cache na ReadOnly

b)

Należy wywołać komendę Set-AzureDataDisk i ustawić parametr host-cache na ReadOnly

c)

Należy wywołać komendę Set-AzureOSDisk i ustawić parametr host-cache na ReadWrite

d)

Należy wywołać komendę Set-AzureOSDisk i ustawić parametr host-cache na none
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WIEDZA

Czy wiecie, że do Azure możecie przenieść własne maszyny wirtualne? Przygotowujemy je na przykład
w środowiskach testowych odciętych od Internetu. Potem tylko przenosimy pliki dysków wirtualnych i proszę
maszyna jest już w chmurze wraz z całą zawartością.
•

Upload a generalized VHD and use it to create new VMs in Azure: http://cbsg.pl/az064

W jakim typie magazynu należy przechowywać dyski własnych maszyn wirtualnych (utworzonych w lokalnym

PYTANIE

Hyper-V), by były one widoczne jako szablony do wykorzystania w Azure?
a)

Tabele

b)

Blob

c)

Kolejki

d)

SMB
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WIEDZA

Zanim ostatecznie opublikujemy naszą aplikację, nadając jej status wersji produkcyjnej, możemy na okres testów
umieścić ją w innym miejscu wdrożenia (Deployment Slot). W ten sposób możemy umieścić w chmurze różne wersje
aplikacji pod różnymi adresami URL na czas testów. Więcej na ten temat:
•

Set up staging environments in Azure App Service http://cbsg.pl/az065

Jak za pomocą Powershell stworzyć nowe miejsce wdrożenia (deployment slot) o nazwie „test” dla aplikacji o nazwie

PYTANIE

CBSGTEST?

a)

New-AzureWebSite -CBSGTEST -Slot Test

b)

Publish-AzureWebsiteProject -CBSGTEST -Slot Test

c)

cNew-AzureSlot -name Test -type deployment

d)

New-AzureWebSite.ps1 -CBSGTEST -Slot Test
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WIEDZA

Chciałbyś otrzymać email za każdym razem, gdy coś złego dzieje się z Twoim magazynem danych w Azure?
Koniecznie przeczytaj:
•

Monitor a storage account in the Azure portal: http://cbsg.pl/az066

Posiadasz subskrypcję Azure. Podejrzewasz, że duża ilość transakcji w ramach magazynu typu blob spowodowała
wzrost kosztów miesięcznych powyżej poziomu, który zakładałeś. Za pomocą portalu Azure chcesz monitorować
wszystkie żądania wykonywane do i z magazynu typu blob, które mogą wpływać na wzrost kosztów miesięcznych

PYTANIE

utrzymania subskrypcji. Jakie operacje należy wykonać?

a)

z poziomu konfiguracji konta magazynu włączyć minimalne monitorowanie blob oraz w zakładce
monitorowanie wybrać całkowite dane dotyczące żądań płatności

b)

z poziomu zakładki monitorowania włączyć minimalne monitorowanie blob oraz wybrać całkowite dane
dotyczące żądań płatności

c)

użyć polecenia PowerShell Set-Storagemonitoring –storagetype blob –level high

d)

z poziomu konfiguracji konta magazynu włączyć pełne monitorowanie blob oraz w zakładce
monitorowanie włączyć szczegółowe dane dotyczące żądań płatności
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WIEDZA

Jak zabezpieczyć maszyny wirtualne w Azure i ich dyski? Czy Azure pozwala na szyfrowanie dysków maszyn
wirtualnych? Na to pytanie odpowiedź znajdziecie pod adresem:
•

Azure Disk Encryption for Windows and Linux IaaS VMs http://cbsg.pl/az067

PYTANIE

Jakie systemy klienckie wspierają Azure Disk Encryption?
a)

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

b)

Windows 7, Windows 8, Windows 10

c)

Windows 8 i Windows 10

d)

Tylko Windows 10
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WIEDZA

Czy wiecie, że nie ma potrzeby posiadania usług w dwóch data center, by Wasza aplikacja zawsze i w każdym miejscu
na świecie działała tak samo wydajnie?
Koniecznie przeczytajcie:
•

Best practices for using content delivery networks (CDNs) http://cbsg.pl/az068

W jaki sposób zaimplementować Azure CDN, używając własnej nazwy domeny, aby klienci z innych krańców świata
mogli cieszyć się tą samą prędkością działania serwisu, co klienci w lokalizacji macierzystej? Twoja firma zapewnia

PYTANIE

klientom SLA na poziomie 99,99%, więc wybrane rozwiązanie musi uwzględniać brak przestoju serwisu.
a)

Przejdź do portalu swojego dostawcy usługi DNS i dodaj rekord CNAME mapujący Twoją domenę z
poddomeną cdnverify (np. cdnverify.cbsg.pl) na cdnverify.nazwa_punktu_końcowego.azureedge.net

b)

Przejdź do portalu swojego dostawcy usługi DNS i dodaj rekord CNAME mapujący Twoją domenę (np.
cbsg.pl) na nazwa_punktu_końcowego.azureedge.net.

c)

New-AzureCDNEndpoint -customdomain cbsg.pl -norestart

d)

Set-AzureCDNCustomDomain -HA $true
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Wasza aplikacja może posiadać kilka wystąpień, co oznacza, że w różnych regionach i na różnych serwerach będzie

WIEDZA

znajdować się kilka ich kopii. Następnie, za pomocą Menadżera Ruchu (Traffic Manager) możecie zdefiniować reguły,
dzięki którym klienci zawsze będą trafiać na przykład do najmniej obciążonego wystąpienia Waszej aplikacji. Więcej
na ten temat:
•

Traffic Manager routing methods http://cbsg.pl/az069a

•

Configuring a custom domain name for a web app in Azure App Service using Traffic Manager
http://cbsg.pl/az069b

W jaki sposób najłatwiej rozłożyć ruch do kilku wystąpień Waszej aplikacji w taki sposób, by klienci łącząc się trafili

PYTANIE

do najbliższej geograficznie lokalizacji utrzymującej Wasz serwis?

a)

utworzyć profil menadżera ruchu

b)

skorzystać z NLB

c)

skonfigurować automatyczne skalowanie

d)

New-AzureAppBalancer
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WIEDZA

Jeśli interesuje Was temat monitorowania tego, co dzieje się na Waszych kontach magazynu w Azure, to może Was
zainteresować ten link:
•

Storage Analytics http://cbsg.pl/az070

W ramach subskrypcji Azure posiadasz aplikacje utrzymywane w ramach usług w chmurze oraz maszyny wirtualne.
Monitorując konta magazynu zauważyłeś, że niektóre z kont są obciążane przez zasoby. Dla tych kont włączyłeś
logowanie użycia konta. Po kilku miesiącach działania zauważyłeś, że logowanie przestało działać. Co może być

PYTANIE

powodem takiej sytuacji?

a)

maksymalny rozmiar dla konta magazynu został osiągnięty

b)

maksymalny rozmiar dla konta zbierającego dane z monitorowania został osiągnięty

c)

wygasł podstawowy klucz dostępu dla konta zbierającego dane z monitorowania, należy wygenerować go
od nowa

d)

wygasł zapasowy klucz dostępu dla konta zbierającego dane z monitorowania, należy wygenerować go
od nowa
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Czy wiecie, że maszyny wirtualne mogą być doposażone o niewielkie aplikacje, które rozszerzają ich

WIEDZA

funkcjonalności? Już dziś poczuj się jak klient dobierający wyposażenie dodatkowe.
•

Virtual machine extensions and features for Windows http://cbsg.pl/az071a

•

Custom Script Extension for Windows http://cbsg.pl/az071b

•

Automating VM Customization tasks using Custom Script Extension http://cbsg.pl/az071c

•

Set-AzureVMExtension http://cbsg.pl/az071d

Planujesz użyć Azure VM Extension, aby zapewnić:
- uruchamianie skryptów PowerShell przechowywanych w Azure blob storage

PYTANIE

- resetowanie haseł maszyn wirtualnych
- wyświetlanie na pulpicie informacji o adresie IP oraz nazwie komputera
Jakich nazw rozszerzeń użyjesz jako parametrów w poleceniu Set-AzureVMExtension?
a)

BGinfo, CustomScriptExtension, VMAccessAgent

b)

BGinfo, CustomScriptExtension, ChefClient

c)

CustomScriptExtension, ChefClient, PuppetEnterpriseAgent

d)

BGinfo, CustomScriptExtension, PuppetEnterpriseAgent
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WIEDZA

Jeśli posiadasz klientów, którzy muszą za pośrednictwem VPN łączyć się z Twoją infrastrukturą w Azure (np.
laptopy administratorów) z różnych lokalizacji, co wyklucza użycie VPN site-to-site, to możesz skonfigurować VPN
point-to-site. Jak to zrobić, kiedy używać którego scenariusza oraz pełnię informacji na ten temat znajdziesz tutaj:
•

Creating a Point to Site VPN connection to an Azure Resource Manager Virtual Network
http://cbsg.pl/az072

Planujesz połączenie VPN dla użytkowników w środowisku on-premises z siecią wirtualną Azure. Która z czynności nie

PYTANIE

jest wymagana dla konfiguracji połączenia point-to-site?
a)

konfiguracja serwera DNS dla sieci wirtualnej

b)

utworzenie bramy w Azure zapewniającej dynamiczne trasowanie

c)

wgranie certyfikatu typu self-signed do Azure

d)

instalacja certyfikatów na urządzeniach użytkowników
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WIEDZA

Czy wiesz, że uprawnienia administracyjne możesz przyznawać na określony czas? Taki scenariusz może być
pomocny w sytuacji, gdy chcemy odpowiednio zabezpieczyć konto użytkownika, który ma wyższe niż standardowe
uprawnienia.
•

What is Azure AD Privileged Identity Management? http://cbsg.pl/az073

PYTANIE

W których planach taryfowych jest dostępna usługa Azure AD Privileged Identity Management?

a)

Azure AD Premium P2, EMS E5

b)

Azure AD Premium P1, Azure AD Premium P2

c)

Azure AD Premium P2, EMS E3

d)

Azure AD Premium P1, Azure AD Premium P2, EMS E3, EMS E5
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WIEDZA

Użytkownik zapomina hasła do swojego komputera. Do niedawna do odblokowania konta i resetu hasła potrzebny
był pracownik działu IT, ale teraz użytkownik może hasło zresetować samodzielnie w Azure, a dzięki zapisywaniu
zwrotnemu haseł będzie mógł zalogować się do komputera i lokalnego Active Directory bez kontaktu z działem
wsparcia technicznego.
•

Password writeback overview http://cbsg.pl/az074

PYTANIE

Jakim narzędziem można skonfigurować opcję zwrotnego zapisywania haseł Active Directory?

a)

Password Writeback Console

b)

Active Directory Users and Computers

c)

Azure AD Connect

d)

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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WIEDZA

Czy wiecie, że za pomocą VPN możecie na stałe połączyć ze sobą lokalne środowisko sieciowe i infrastrukturę w Azure?
Zupełnie tak, jakbyście byli w tym samym budynku!
•

Create a Site-to-Site connection in the Azure portal http://cbsg.pl/az075

Planujesz połączenie VPN pomiędzy środowiskiem on-premises a siecią wirtualną Azure. Który rodzaj połączeń

PYTANIE

VPN wymaga, aby urządzenie miało przypisany stały adres publiczny IP oraz nie było umieszczone za NAT?
a)

połączenie ExpressRoute

b)

połączenie typu site-to-site

c)

połączenie typu point-to-site

d)

połączenie typu vnet-to-vnet
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WIEDZA

Znakowanie zasobów, grupowanie, zarządzanie uprawnieniami (RBAC), wdrażanie poprzez szablony ARM – to tylko
wybrane z zalet używania Resource Manager. A całością możemy zarządzać automatycznie, dzięki poleceniom
PowerShell.
•

Manage resources with Azure PowerShell http://cbsg.pl/az076

PYTANIE

Którym poleceniem PowerShell można dodać tagi do grupy zasobów o nazwie CBSGAzure?

a)

Set-AzureRmResourceGroup -Name CBSGAzure -Tag (Dzial="IT"; Rok="2018")

b)

Set-AzureRmResourceGroup -GroupName CBSGAzure -Tag @{ Dzial="IT"; Rok="2018" }

c)

Set-AzureRmResourceGroup -Name CBSGAzure -Tag #{ Dzial=:"IT"; Rok=:"2018" }

d)

Set-AzureRmResourceGroup -Name CBSGAzure -Tag @{ Dzial="IT"; Rok="2018" }
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WIEDZA

Czy wiecie, że Traffic Manager wpływa nie tylko na podział obciążenia sieciowego, ale również może pomóc
w zapewnieniu wysokiej dostępności w przypadku awarii jednej z lokalizacji (Data center)?
•

Controlling Azure App Service traffic with Azure Traffic Manager http://cbsg.pl/az077

PYTANIE

W jaki sposób najłatwiej zapewnić wysoką dostępność aplikacji?

a)

sklonować aplikację, przenieść ją do innego data center, a następnie skonfigurować NLB

b)

sklonować aplikację, przenieść ją do innego data center, a następnie skonfigurować Traffic Manager

c)

utworzyć wirtualną maszynę w tym samym data center, a następnie skonfigurować NLB

d)

przenieść swoją aplikację do rozwiązania on-premises
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WIEDZA

Zastanawiałeś się w jaki sposób możesz zapewnić swojej aplikacji dostęp do bazy danych na maszynie wirtualnej
w Azure? Sądzisz, że wymaga to zapewnienia dostępu do bazy przez publiczne punkty dostępowe? Dobrej lektury.
•

Integrate your app with an Azure Virtual Network https://cbsg.pl/az078

Planujesz konfigurację aplikacji w Azure, która będzie odwoływała się do bazy danych w środowisku on-premises.

PYTANIE

W których planach cenowych zapewniona jest integracja sieci wirtualnych z rozwiązaniami App Service?
a)

Standard, Premium, Isolated

b)

Basic, Standard, Premium

c)

Shared, Basic, Standard, Premium, Isolated

d)

Free, Shared, Basic, Standard, Premium, Isolated
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WIEDZA

Czy wiecie, że chmurę Azure możecie wykorzystać także jako swoją zapasową serwerownię na wypadek awarii?
Przeczytajcie o możliwościach takiego zastosowania Azure tutaj:
Site Recovery https://cbsg.pl/az079

•

Posiadasz chmurę prywatną opartą o Hyper-V i VMware. Do zarzadzania używasz Microsoft System Center Virtual
Machine Manager (VMM). Chcesz zbudować rozwiązanie na wypadek awarii. W ramach tego rozwiązania chcesz

PYTANIE

replikować wszystkie maszyny wirtualne do usług w chmurze Azure.
Jakiego narzędzia użyjesz?
a)

Hyper-V replica

b)

Azure Backup

c)

Azure Site Recovery Service

d)

Windows Server Backup
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WIEDZA

W Windows mamy magazyn poświadczeń. W Azure mamy Key Vault, który potrafi jeszcze więcej.
•

What is Azure Key Vault? https://cbsg.pl/az080a

•

Key Vault https://cbsg.pl/az080b

PYTANIE

W którym poziomie cenowym magazynu Azure Key Vault dostępne są klucze wspierane przez moduł HSM?

a)

Standard

b)

Premium

c)

Isolated

d)

Exclusive
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Odpowiedzi
1. a)

21. b)

41. d)

61. d)

2. c)

22. d)

42. c)

62. b)

3. a)

23. b)

43. a)

63. b)

4. c)

24. c)

44. b)

64. b)

5. b)

25. c)

45. c)

65. a)

6. d)

26. a)

46. d)

66. d)

7. c)

27. a)

47. c)

67. c)

8. a)

28. b)

48. a)

68. a)

9. a)

29. c)

49. b)

69. a)

10. d)

30. a)

50. d)

70. b)

11. a)

31. a)

51. b)

71. a)

12. a)

32. e)

52. c)

72. a)

13. a)

33. c)

53. d)

73. a)

14. d)

34. b)

54. b)

74. c)

15. b)

35. c)

55. c), d)

75. b)

16. a)

36. c)

56. a)

76. d)

17. b)

37. c)

57. d)

77. b)

18. c)

38. a)

58. b)

78. a)

19. c)

39. a)

59. b)

79. c)

20. b)

40. c)

60. d)

80. b)

CBSG Polska | www.CBSG.pl
▪ szkolenia autoryzowane i certyfikacje Microsoft
▪ bezpieczeństwo technologii Microsoft
▪ usługi i audyty IT

