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ABSTRAKT:
Článek se zabývá integračními vlivy HW a SW okolí, do něhož bude nově vyvíjený IS
nasazen, zdůrazňuje potřebu kvalitní analýzy těchto vlivů. Autor článku zmiňuje např.
problematiku sdílení clusterových systémů a velkokapacitních diskových polí, podnikového
portálu, počítačové sítě, záložního výpočetního centra a další.
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1. ÚVOD
V 80. letech 20. století znamenalo projektování podnikového informačního systému (IS)
zejména vytvoření softwaru a příslušné dokumentace k němu. Hardware pro vyvíjený IS byl
většinou dán - tvořil jej střediskový počítač, později podnikový server či osobní počítače
jednotlivých pracovišť.
S rozvojem informačních a telekomunikačních technologií (ICT) a s rostoucí rozsáhlostí a
provázaností podnikových IS (zejména ve 2. polovině 90. let 20. stol.) již vytvoření softwaru
nestačí. Nutnou součástí návrhu a implementace podnikového IS se stává jeho hardwarová
architektura; dále pak tzv. „soft“ vrstva, do které řadíme návrh organizační struktury
pracovišť, která budou s daným IS pracovat, kvalitní zaškolení uživatelů, hot-line podporu
provozu daného IS a další služby spojené s údržbou a rozvojem daného podnikového IS.
V současné době jsou v podnicích provozovány IS s různým významem pro fungování
podniku (systémy podpůrné, provozní, strategické). Dochází k zavádění zcela nových IS
(např. v důsledku změn ve výrobě a službách), zejména se však setkáváme s inovacemi a
rozšiřováním funkčnosti stávajících IS.
Vývojáři podnikových IS se proto setkávají více než v minulosti s otázkou integrace nového
(inovovaného) podnikového IS do stávající infrastruktury IS/IT v podniku. Pod pojmem
stávající infrastruktura IS/IT přitom rozumím okolí, do něhož bude IS nasazen a které je
tvořeno (podle [1]):
o stávající HW a SW architekturou podnikových IS, tzn. jinými (spolupracujícími a
konkurujícími IS podniku);
o bezpečnostními předpisy podniku, tzn. požadavky na zajištění ochrany dat a
požadované dostupnosti daného IS;
o organizací práce dohledu a správy podnikových IS, monitorovacími a
administrátorskými nástroji správců IS;
o organizací podpory koncových uživatelů.
Takže kromě požadavků na funkčnost nového podnikového IS musí vývojová firma zahrnout
do analýzy a návrhu i požadavky plynoucí z integračních nároků stávajícího podnikového
prostředí; tzn. požadavky odvozené z vlastností okolí, ve kterém bude nový IS provozován.
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Z rozsáhlé problematiky integračních vlivů podnikového prostředí se v tomto článku zaměřím
pouze na jednu část - a to na integraci nového (inovovaného) IS do stávající HW a SW
architektury. V následujících odstavcích rozvedu téma podrobněji vzhledem k vybraným HW
a SW technologiím, se kterými se v podnikové architektuře IS/IT můžeme setkat. Mým cílem
je zdůraznit stávajícím i budoucím vývojářům potřebu kvalitního zpracování technického
návrhu integrace nového IS do stávající HW a SW architektury IS/IT podniku.
2. INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY
Zavedení nového (inovovaného) IS do provozu může vytvořit nová úzká místa v provozu
stávajících podnikových systémů a představuje pro podnik určitá rizika, která je nutno v rámci
analýzy a návrhu daného informačního systému eliminovat. Analytik-návrhář IS proto musí
zmapovat problematiku nového (inovovaného) IS jako celku, v kontextu celopodnikové
architektury. Problematika požadavků plynoucích z integrace IS do stávající HW a SW
architektury se ovšem týká i pracovníků systémové podpory provozu IS/IT v podniku.
Prostředí podnikových IS/IT musí totiž být pro nasazení nového (inovovaného) systému
vhodně připraveno (uzpůsobeno).
2.1 Integrace IS do prostředí clusterových systémů
Mezi moderní technologie využívané pro zajištění vysoké dostupnosti strategických
podnikových IS řadíme clusterová řešení [9], [7]. Pod pojmem cluster rozumíme skupinu
výkonných serverů, které jsou schopné se vzhledem ke vnějšímu prostředí chovat jako jeden
celek. Servery v rámci clusteru pracují nad společným diskovým prostorem a mohou
zajišťovat funkčnost podnikového IS ve dvou stupních: fail over (tj. vzájemné zálohování
serverů pro případ výpadku jednoho z nich) a load balancing (navíc jde o vyvažování zátěže
mezi servery propojenými v clusteru). Schéma dvou serverů (tzv. uzlů) v clusteru nad
společným diskovým polem lze znázornit následovně:
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Obr. 1 Clusterové řešení - normální stav (vlevo) a stav při havárii uzlu U2 (vpravo)
Pro nový (inovovaný) podnikový IS může být požadováno umístění jeho SW komponent
do rámce clusterového řešení, ve kterém jsou již integrovány jiné pracující podnikové IS.
Integrace SW komponent vyvíjeného IS do stávajícího clusteru pak znamená zahrnout do
analýzy a návrhu tohoto IS i následující skutečnosti:
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o zvážení požadované úrovně služeb poskytovaných clusterovým systémem (fail over
resp. load balancing);
o provedení analýzy výkonnosti clusterového systému za normální i havarijní situace;
o určení, na kterém uzlu v rámci clusteru bude daná SW komponenta pracovat primárně,
tj. v normálním (nikoliv v nouzovém) provozu;
o určení, na které uzly v rámci clusteru (jsou-li v clusteru sdruženy více než 2 fyzické
servery) bude tato SW komponenta migrovat v případě výpadku primárního serveru;
o popis postupů pro instalaci, konfiguraci a provádění upgrade daného podnikového IS;
pro modifikaci jeho parametrů v clusteru.
2.2 Využití sdílených velkokapacitních diskových polí
Disková pole jsou důležitými prvky architektury podnikových IS/IT. V nedávné minulosti
byly jednotlivé podnikové databázové servery připojované k vlastním (dedikovaným)
diskovým polím. V současné době lze sledovat trend budování datových sil, tj. využívání
velkokapacitních diskových polí sdílených množstvím databázových a jiných (e-mail nebo
aplikačních) serverů. Situaci ilustruje následující obrázek:
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Obr. 2 Příklad obsazení HW komponent před a po inovaci podnikového IS
V případě integrace nového IS do architektury se sdíleným velkokapacitním diskovým polem
musí být součástí analýzy i rozbor výkonnostních charakteristik jak sdíleného diskového pole
(výkon, kapacita), tak i serveru S1 (viz obr. 2). Součástí dokumentace k systému musí být i
popis restartu všech systémů pracujících na serverech S1 a S2, tzn. podchycení závislostí
(pořadí) při zastavení a startu jednotlivých procesů patřících aplikacím A, B, C, D.
Zajímavou otázkou související s uložením dat na diskových polích je kombinace struktury
RAID1 a RAID5 (RAID - Redundant Array of Independent Disks) [4], [9].
Struktura RAID1 (tzv. mirroring - zrcadlení disků) je náročnější na diskový prostor, veškeré
informace jsou zapisované dvakrát. Její výhoda proti RAID5 však spočívá v rychlosti vstupně
výstupních operací. Výhodou RAID5 (tzv. striping s paritou) je zase menší spotřeba disků na
uložení redundantních informací, ovšem vstupně/výstupní (I/O) operace mohou být znatelně
pomalejší (zejména operace zápisu na disk). Každá z uvedených struktur musí tedy být
správně využita - tj. využita k uložení „správného druhu dat“ podnikového IS.
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Obr. 3 Rozdělení databázových datových struktur na RAID1 a RAID5
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Část diskového prostoru ve struktuře RAID1 proto obvykle navrhujeme k uložení dat
náročných na rychlost I/O operací (např. transakční žurnály databází, temporary databáze).
Část diskového prostoru se strukturou RAID5 lze navrhnout pro databázové prostory s
uživatelskými daty nebo pro data ve file systému.
Jistým trendem v architekturách IT se v současnosti jeví sdílení síťových velkokapacitních
diskových polí, tzv. NAS (Network Attached Storage) [8], [9]. NAS je server s
velkokapacitním diskovým polem vyhrazeným (dedikovaným) pro sdílení file systémů
podnikových IS. Jedná se o výkonný centrální file server komunikující s okolními systémy
pomocí síťového protokolu NFS [5], [9] nebo CIFS [7], [9]. Systém NAS bývá obvykle
využíván k uložení dat, se kterými pracují aplikační servery podnikových IS.
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Obr. 4 Využití NAS několika aplikačními servery
Vývojář podnikového IS tedy může stát před úkolem integrace datové vrstvy nového
(inovovaného) IS do prostředí síťového datového úložiště NAS. V tom případě musí být do
analýzy určitě zahrnuto:
o prověření požadované a skutečné cílové kapacity diskového pole NAS, požadované a
skutečné výkonnosti diskového pole NAS vzhledem k novému IS;
o prověření možného ovlivnění výkonnosti stávajících informačních systémů, které mají
na diskovém poli NAS umístěné svoje data;
o zajištění požadované dostupnosti (High Availability) diskového pole NAS vzhledem k
novému IS (např. implementace vhodné architektury RAID, zrcadlení diskového pole
NAS do geograficky vzdálené lokality).
2.4 Integrace IS do prostředí podnikového portálu a LDAP
Důležitým tématem pro analýzu požadavků je integrace vyvíjeného IS do podnikového
portálu a do systému jednotné uživatelské identifikace.
Podnikový Web-portál (stručně „portál“) je WWW systém poskytující přístupy k množství
služeb, tj. k jednotlivým podnikovým IS (aplikacím), k podnikovým informacím a
dokumentům [3], [9]. Jedná se o jednotné přístupové místo k podnikovým aplikacím pro
interní zaměstnance i pro externí subjekty (obchodní partneři, veřejnost).
Každý uživatel přistupující k podnikovému portálu (internímu či externímu) zadá příslušné
URL (Uniform Resource Locator), systém pak uživateli zobrazí WWW stránku portálu se
základními informacemi, které je možno získat bez autentizace. Potřebuje-li uživatel přístup k
informacím či aplikacím určeným pouze oprávněným uživatelům, musí se autentizovat, tj. po
příslušné volbě z menu úvodní obrazovky zadat své uživatelské jméno a přístupové heslo.
Systém uživatele identifikuje, autentizuje, přidělí mu potřebná přístupová práva, zobrazí
volby v menu, ke kterým má nyní přístup, povolí mu z menu spustit potřebné podnikové
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aplikace. Autentizace uživatele se provádí pomocí tzv. LDAP systému, jenž je se systémem
podnikového portálu úzce propojen.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) [9], [5], je množina protokolů pro přístup k
adresářovým informacím. V LDAP systému jsou uloženy informace o všech uživatelích
podnikových IS/IT, o jejich přístupových právech k jednotlivým systémům. LDAP systém tak
plní funkce zajišťující jednotnou identifikaci uživatelů.
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Obr. 5 Schéma přístupu přes podnikový portál
Příklady systémů založených na LDAP mohou být: Oracle Internet Directory, Sun ONE
Directory Server, Microsoft Active Directory.
V daném podniku může být požadováno napojení jednotlivých IS na podnikový portál a na
systém zajišťující jednotnou identifikaci uživatelů. Jednotlivé podnikové IS tedy neřeší samy
problematiku přístupů (autentizace a autorizace) uživatelů, nýbrž jsou integrovány do výše
zmíněných systémů. Pro analytika-návrháře nového IS to pak znamená:
o zpracovat technický návrh napojení vyvíjeného systému na podnikový portál;
o zpracovat potřebné organizační podklady pro napojení vyvíjeného IS k systému
jednotné identifikace uživatelů (sem patří zpracování seznamu uživatelů vyvíjeného
systému resp. typů uživatelů, definování rolí a práv těchto rolí, stanovení pravidel pro
přiřazování uživatelů do jednotlivých rolí apod.).
2.5 Integrace IS do prostředí podnikové počítačové sítě
Z bezpečnostních důvodů bývá mezi vnitropodnikovými sítěmi povolena jen nezbytně nutná
komunikace, tzn. komunikace mezi přesně definovanými IP adresami, porty, pomocí určitých
komunikačních protokolů (viz např. [6]).
Dodavatel nového podnikového IS nemůže předpokládat, že síťová komunikace je zcela
otevřená, že může komunikovat kterákoliv komponenta s kteroukoliv jinou komponentou,
pomocí jakéhokoliv síťového protokolu. Naopak - zakázáno je vše, co není výslovně
povoleno. To platí dvojnásob o komunikaci s komponentami umístěnými v demilitarizované
zóně počítačové sítě.
Demilitarizovaná zóna (DMZ) je „nárazníkovým pásmem“ mezi vnitropodnikovou sítí a
vnější veřejnou sítí (Internetem) [6]. Demilitarizovaná zóna brání přímému kontaktu externího
klienta (klienta mimo podnik) s komponentami podnikového IS ve vnitropodnikové síti.
V oblasti síťové komunikace je ze strany analytika-návrháře nového IS potřeba:
o přesně definovat požadovanou komunikaci mezi komponentami podnikového IS (IP
adresy, komunikační porty, komunikační protokoly);
o definovat, které komponenty vyvíjeného IS mají být umístěné v demilitarizované zóně
a ve spolupráci se správci podnikové sítě určit, jaké IP adresy a komunikační porty se
budou využívat.
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2.6 Integrace IS do geograficky vzdáleného záložního výpočetního centra
Mnohé z podniků zajišťují vysokou dostupnost svých informačních systémů a jejich dat
budováním záložních výpočetních center v lokalitách geograficky vzdálených od center
primárních. Podnik je tak chráněný proti haváriím IS/IT většího rozsahu, proti haváriím, které
mohou částečně či zcela vyřadit z provozu primární výpočetní centrum.
V záložním geograficky vzdáleném výpočetním centru podniku přitom nemusí být
instalované všechny podnikové IS, ale pouze ty, které mají pro podnik strategický význam.
Architektura IS/IT
v primární lokalitě

Architektura IS/IT
v záložní lokalitě

Datové toky

Primární napojení
uživatelů a externích
datových toků

WAN, LAN

Záložní napojení
uživatelů a externích
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Obr. 6 Primární a záložní výpočetní centrum
Problematika provozu IS v primárním a záložním výpočetním centru se v prvé řadě dotýká IS
se strategickým významem pro podnik. Ovšem pozor - může se dotýkat i podnikových IS
podpůrného charakteru, pokud s některým ze strategických podnikových IS spolupracují,
např. dodávají mu část dat či některá data odebírají. I při vývoji systémů podpůrného
charakteru je nutno zahrnout do jejich analýzy a návrhu problematiku spolupráce s takovým
strategickým IS, jenž může být aktivován: v primárním výpočetním centru, nebo v záložním
výpočetním centru.
Není totiž řečeno, že při havárii musí dojít k odstavení celého primárního centra. Může dojít k
odstavení části podnikových IS a k jejich následnému zprovoznění v centru záložním. Ostatní
informační systémy (nepostižené havárií) mohou dále pracovat v centru primárním.
K otázkám, které musí návrh integrace IS do takového prostředí vyřešit, patří:
o postupy instalace, konfigurace a upgrade daného IS v záložním výpočetním centru;
o aktualizace dat mezi primárním a záložním centrem pomocí datových toků;
o přesměrování spojení uživatelů a datových toků vzhledem k IS, jenž je aktivní v
primárním resp. záložním centru;
o zpracování havarijních plánů a nouzový provoz s využitím záložního výpočetního
centra;
o testování funkčnosti a výkonnosti systému při jeho aktivaci v záložním centru, atd.
2.7 Další aspekty integrace IS do stávající HW a SW architektury
Do této podkapitoly zařazuji stručnou charakteristiku další aspektů, jež zvažujeme při
integraci nového IS do stávající HW a SW architektury:
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a) Integrace IS do celopodnikového zálohovacího (a archivačního) systému
V rozsáhlejších architekturách podnikových IS/IT nebývá zálohování dat podnikových IS
řešeno lokálními zálohovacími prostředky, nýbrž bývají veškeré podnikové IS integrované do
jednoho centrálního zálohovacího systému. Úkolem analytika-návrháře je pak zpracovat
návrh integrace daného IS do zálohovacího systému po stránce technické, organizační
(požadavky na recovery time a recovery point, postupy obnovy systému apod.) i finanční
(dokoupení licencí pro plugin moduly zálohovacího systému). To obdobně platí i pro systémy
archivační. Integrací IS do zálohovacího systému se podrobněji zabývá článek [2].
b) Vliv integrace nového IS na datové toky
Nový IS bude zpracovávat a předávat dále určité druhy a množství podnikových dat.
V analýze a návrhu IS je nutno dobře zmapovat, jakým způsobem data potečou jinými
systémy a jak budou jiné systémy ovlivněny přepravou resp. i zpracováním těchto dat.
Chci zdůraznit nutnost chápání informačních toků v podniku jako celku; obdobně, jako
chápeme podnikové procesy. Není dostačující pohled pouze na dílčí podnikové procesy, dílčí
datové toky. Důležitý je pohled komplexní - tzn. každý datový tok někde začíná (v místě
pořízení dat v podniku, přijetím dat z externího zdroje mimo podnik) a někde končí (předáním
dat externímu subjektu, uložením v datovém skladu, archivací na určená média apod.). Na
datový tok nelze aplikovat úzký pohled v rámci hranic daného informačního systému.
c) Vliv integrace nového IS na bezpečnostní charakteristiky stávajících IS
Jedná se o skutečnosti, které přímo plynou ze změny klasifikace daného subsystému (či
některé komponenty) v případech, že daný subsystém doposud podpůrného významu bude
sdílený novým IS, jenž má pro provoz podniku význam strategický. Skutečnosti, které ze
změny klasifikace daného sdíleného subsystému plynou, musí být zpracovány nejen jako
součást projektu vývoje nového IS, nýbrž i v provozních dokumentacích a dokumentech ke
sdílenému subsystému (úprava havarijních plánů, servisních smluv apod.).
d) Vliv souběžně vyvíjených IS
Studujeme-li požadavky na IS plynoucí z integračních nároků podnikového prostředí, zajímá
nás především, jak bude vypadat okolí vyvíjeného IS v době zavádění tohoto IS do provozu.
Vývoj (inovace) informačního systému probíhá jistou dobu (měsíce i roky). Za tu dobu se
může změnit i uvažované okolí vyvíjeného systému. Analytik a návrhář IS se musí vyvarovat
chyb v návrhu IS, které jsou způsobené úvahami založenými na zastaralé představě o okolí
daného IS. Měl by zahrnout do svých úvah i možný vliv dalších připravovaných podnikových
IS a souběžně vyvíjených IS. Nutnou součástí analýzy je proto zmapování dalších záměrů v
oblasti vývoje a inovace podnikových IS. To pak může ovlivnit návrh řešení našeho IS (vliv
na funkčnost i výkonnost systému v budoucnu).
3. ZÁVĚR
Článek jsem věnoval požadavkům na vyvíjený IS, které plynou z potřeby integrace tohoto IS
do stávající HW a SW architektury podnikových IS/IT.
Do článku jsem zahrnul hlavní integrační vlivy okolí vyvíjeného IS, které je tvořeno HW, SW
a komunikačními komponentami jiných podnikových IS/IT. Přehled těchto integračních vlivů
ukazuje následující obrázek:
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Obr. 7 Přehled integračních vlivů zmíněných v článku
Rozsah článku nedovoluje provést hlubší rozbor uvedených vlivů a podat dostatečná
doporučení. Cílem proto bylo upozornit současné i budoucí vývojáře podnikových IS na
danou problematiku a zdůraznit potřebu:
o důkladné analýzy uvedených integračních vlivů plynoucích ze stávajícího
podnikového prostředí;
o zpracování kvalitního technického a organizačního návrhu integrace v uvedených
oblastech.
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