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Ak sledujete vývoj v oblasti diskových polí určených pre podnikových zákazníkov, určite ste postrehli, 
že vývoj v tomto segmente urobil za posledných päť rokov veľký krok vpred. Diskové polia sa stávajú
komoditou a rozdiely medzi jednotlivými dodávateľmi sa postupne stierajú. Napriek tomu sa však stále
medzi nimi nájdu také produkty, ktoré sú svojím spôsobom výnimočné a do istej miery predbehli dobu.
Tento článok vám priblíži niektoré novinky z tejto oblasti.

MONITOROVANIE 
A AUTOMATIZÁCIA

Úlohou nástrojov na monitoring
je priebežne monitorovať prevádz-
kové hodnoty informačných techno-
lógií a včas reagovať na nežiaduce vý-
chylky. Pri absencii týchto nástrojov
slúžiacich na dohľad môže byť pre-
vádzka systému neefektívna z niekoľ-
kých pohľadov. V prvom rade dochá-
dza častejšie k výpadkom systému či
výraznému obmedzeniu prevádzky.
Monitoring pomôže odhaliť problém
skôr, ako sa vyvinie na skutočný
problém. Dochádzajúce miesto na dis-
ku alebo neobvyklý čas odozvy we-
bovej aplikácie sú len dva príklady
za všetky. Bez monitoringu by prav-
depodobne došlo k úplnému zaplne-
niu diskov či k rastu času odozvy
nad neúnosnú medzu. Prevádzka by
sa narušila. Užívateľ by bol nespokoj-
ný. Administrátor by riešil následky
havárie, nie bežný administratívny
zásah. 

IBM môže ponúknuť širokú škálu
monitorovacích nástrojov Tivoli pre
hardvér aj aplikácie. Nedávno sa kú-
pou firmy Candle toto portfólio pro-
duktov veľmi úspešne doplnilo o pro-
dukty Omegamon. Produkty Omega-
mon vynikajú príjemným užívateľ-
ským rozhraním s jednoduchým ovlá-
daním a ľahkým nasadením.

SPRÁVA UDALOSTÍ
Každý komponent systému mož-

no samostatne monitorovať a jeho
stav centrálne zobrazovať. Novú kva-
litu do tohto systému prináša centrál-
na správa udalostí (prípadne manaž-
ment). Vznik novej udalosti v moni-
toringu, napríklad prerušený dátový
kábel, sa reportuje do centrálnej kon-
zoly na správu udalostí. Nasleduje
automatizovaná korekcia alebo zásah
špecialistu. Keď je chyba odstránená,
reportuje sa opravná udalosť a chy-
bová udalosť po náprave z konzoly
mizne. V niektorých prípadoch býva

jednou udalosťou vyvolaný celý rad
ďalších problémov. Výpadok jedné-
ho disku môže zapríčiniť výpadok
viacerých aplikácií. Porúchaný sieťo-
vý prvok môže znamenať výpadky
celého systému. Na ceste od užívate-
ľa až k aplikácii je veľa sieťových prv-
kov, káblov, firewallov, routerov, apli-
kačných serverov, databázových ser-
verov, dátových úložísk a iných kom-
ponentov. Niekedy býva veľmi zložité
izolovať skutočnú príčinu problému.
Korelácia udalostí a zobrazenie sku-
točnej príčiny problému je hlavnou
úlohou IBM Tivoli Enterprise Console
(ITEC), systému na správu udalostí.

LINE OF BUSINESS
Máme napríklad poruchu na dis-

ku. Znamená to, že je narušená pre-
vádzka firmy? Aký proces je ohroze-
ný? Odpoveď poskytuje produkt IBM
Tivoli Business Systems Manager. Ob-
chodného riaditeľa firmy celkom isto
nezaujíma nejaký pokazený disk.
Okamžite však vidí, že proces preda-
ja je narušený. Ak ho zaujíma viac
detailov, môže postupovať hlbšie. Zis-
tí, že nejde vystavovanie faktúr, pod
tým je nefunkčná účtovná aplikácia v
hlbšom detaile nefunkčná databáza
a tak ďalej, až sa dostane k porúcha-
nému disku. Tento pokazený disk zna-
mená čosi také ako stratiť hlavu a zá-
sadne ochromí funkciu firmy, kým
iný pokazený disk obsahujúci fotogra-
fie z pracovného víkendu sa na pre-
vádzke firmy nijako závažne nepre-
javí.

REPORTING, PREDIKCIA,
ANALÝZA

Zaujímavé veličiny z monitoringu
sa môžu takisto ukladať na účely
analýzy a reportovania. Vybrané úda-
je sa z monitoringu ukladajú do dá-
tového skladu (Tivoli Enterprise Da-
ta Warehouse). Na základe historic-
kých údajov možno analyzovať pre-
vádzku, predikovať budúci vývoj,

problémy a nevyhnutné investície. Na-
zbierané prevádzkové údaje umožnia
aj sledovanie dodržiavania externých
či interných smerníc a zmlúv o kvalite
služieb (Service Level Agreements).

OPTIMALIZÁCIA 
Keď vieme merať výkon, zaťaže-

nie, analyzovať úroveň zabezpečenia
a dostupnosti, potom môžeme z tých-
to údajov aj vyvodiť dôsledky a začať
optimalizovať. Servery musia byť ta-
ké výkonné, aby pokryli špičky. Väč-
šinu času však zaháľajú. IBM Tivoli
prostriedky môžu sledovať tieto špič-
ky a presúvať zdroje medzi systémami
podľa potreby. Tri servery môžu pra-
covať na generovaní finančných re-
portov koncom mesiaca. Kým vo zvyš-
nej časti mesiaca by tieto servery za-
háľali, môže sa ich výkon automaticky
využiť na posilnenie systému pláno-
vania zásob. Ak sa začne predlžovať
o deviatej hodine ráno odozva elek-
tronického obchodu, môžu rovnaké
tri servery automaticky posilniť túto
webovú aplikáciu. 

Technológie IBM umožňujú aj dy-
namicky prerozdeľovať pamäť, proce-
sory, disky a iné zdroje. Na aktívnu
optimalizáciu je k dispozícii IBM Tivo-
li Orchestration (detekcia potreby) &
Provisioning (realizácia zmeny). IBM
Tivoli Workload Scheduler optimali-
zuje spúšťanie procesov, ich vzájomné
nadväznosti a väzby naprieč systéma-
mi a platformami. Dokáže reagovať na
rôzne stavy. Napríklad keď nastane
havária serveru, spustí náhradný pro-
ces na inom serveri. Nástroje na ana-
lýzu využívania diskových zariadení
TotalStorage Produktivity Center mô-
žu zas ušetriť za nákup drahého dis-
kového poľa. Obyčajným presunom
dát sa môže významným spôsobom
zvýšiť výkon celého systému.

DESKTOP MANAGEMENT 
Úlohou pre desktop management

je centrálne spravovať a monitorovať

stanice s rôznymi systémami a apli-
káciami rôznych dodávateľov. Cen-
tralizovaná správa staníc v podaní
IBM je riešená tak, aby podporovala
všetky bežné operačné systémy a aby
bola optimalizovaná pre pomalé a ne-
spoľahlivé linky. Hlavné funkcie desk-
top managementu sú inštalácie a in-
ventarizácie softvérových a hardvé-
rových staníc. Tieto funkcie poskytu-
je IBM Tivoli Configuration Manager.
Prehľad o spúšťaní programov a využí-
vaní licencií poskytuje License Mana-
ger. Zobraziť si pracovnú plochu vzdia-
leného počítača, distribuovať pracov-
nú plochu a iné funkcie umožní IBM
Tivoli Remote Control. Dôraz sa kla-
die na zabezpečenie a optimalizáciu
prevádzky cez WAN linky.

CENTRÁLNA SPRÁVA
UŽIVATEĽOV

Z pohľadu správy systémov zna-
mená príchod nového zamestnanca
veľa práce. Treba vytvoriť užívateľovi
prístupové účty na všetkých systé-
moch, kam má nový užívateľ právo
pristupovať. Napríklad účet vo Win-
dows, v ekonomickom systéme, prí-
stup k pošte, na intranet, do databá-
zy, na linux, atď. Každá firma má ve-
ľa týchto účtov. V niektorých firmách
sú to aj desiatky či stovky. Typickým
problémom týchto systémov je za-
nedbanie a nepresnosť. Napríklad za
mesiac zistí pracovník, že nemá prí-
stup povedzme do skladového systé-
mu, kam z jeho pracovných zarade-
ní prístup potrebuje. Možno ešte hor-
šia je situácia, keď taký užívateľ mení
pracovnú pozíciu alebo odchádza. Len
máloktorá firma má presnú a aktua-
lizovanú evidenciu o všetkých účtoch
(prístupových menách) na serve-
roch v databázach a aplikáciách, kto-
ré mal pracovník pridelené. Zaned-
banie odstránenia takého účtu pred-
stavuje zbytočné dáta v systéme, ale
najmä bezpečnostné riziká. Nie vždy
odchádza zamestnanec s dobrými
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úmyslami. Pri odchode zamestnanca
môže automaticky zablokovať prístup
zamestnanca k dátumu skončenia
pracovného pomeru záznam v perso-
nálnom systéme.

RIADENIE PRÍSTUPU 
K INFORMÁCIÁM

Rozšírenie možností riadenia prí-
stupu k informáciám poskytuje IBM
Tivoli Access Manager. Najviac sa po-
užíva pre webové aplikácie, kde za-
bezpečuje prístup k webovým strán-
kam. Okrem tejto úlohy zabezpečuje
jednotné prihlásenie – Single-Sign-On.
Užívateľovi sa nezobrazujú opakova-
né žiadosti o zadanie mena a hesla.
Nevyhnutné je iba prvé zadanie hes-
la a potom je už užívateľ prihlasovaný
k rôznym zdrojom automaticky. Ac-
cess Manager pre operačné systémy
rozširuje možnosti týchto prostredí.
Napríklad v unixových systémoch
možno obmedziť neobmedzeného
vládcu systému – užívateľa root a pod.

DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM
BEZPEČNOSTNÝCH PRAVIDIEL

Strážny pes, ktorý stráži užívateľov
a administrátorov, či dodržiavajú de-
finované bezpečnostné pravidlá a na-
riadenia pri práci na PC i na servere sa

v IBM volá Tivoli Security Complience
Manager. Tento nástroj je schopný
zásadným spôsobom zvýšiť bezpeč-
nosť celého počítačového prostredia
firmy. Uveďme jeden príklad za všet-
ky. Počítač ponechaný na stole s ne-
zamknutou obrazovkou môže zname-
nať veľmi veľké bezpečnostné riziko.
Jednou z bezpečnostných zásad mô-
že byť maximálny čas na automatic-
ké zamknutie obrazovky. Security
complience manager môže automa-
ticky upozorniť užívateľa na jeho ne-
dostatok a pri neriešení problému aj
jeho manažera. Samozrejme možno
nastaviť aj tvrdšie opatrenia. To je
však už úloha pre iné Tivoli nástroje.

ANALÝZA BEZPEČNOSTNÝCH
RIZÍK

V komplexnejších prostrediach väč-
ších firiem je veľa miest, kde sa evi-
dujú bezpečnostné údaje: prístup k cit-
livým dátam, zamietnuté a povolené
priechody cez firewall, IDS (Intruder
Detection) systémy, systémové logy
evidujúce úspešné a neúspešné pri-
hlásenia a mnoho ďalších údajov. Úlo-
hou IBM Tivoli Risc Manageru je ana-
lýzou pozbieraných informácií zistiť
reálne bezpečnostné riziká. Uveďme
opäť príklad. Neúspešné prihlásenie

užívateľa pravdepodobne nie je bez-
pečnostným problémom. Keď to však
tento užívateľ skúša piatimi rozlič-
nými systémami, potom je to s vyso-
kou pravdepodobnosťou bezpečnos-
tný útok. Zistiť túto informáciu v kom-
plexnom prostredí mechanickou
analýzou logov je časovo veľmi ná-
ročné a väčšinou takmer nereálne.

ZÁLOHOVANIE A OBNOVA
IBM Tivoli Storage Manager (TSM)

je softvér na zálohovanie, archiváciu
a obnovu OS, súborov, databáz a ap-
likácií. Pre vývojárov sú k dispozícii
otvorené knižnice a vzorový kód v ja-
zyku C++, aby mohli využiť mož-
nosti IBM TSM na zálohu databáz
integrovanú vo svojich aplikáciách.
TSM umožní zálohovať otvorené sú-
bory, diskový snapshot image aj sys-
témového disku počas behu servera,
databázy bez prerušenia prevádzky,
incremental backup na úrovni disko-
vého image, súborov aj bytov. Uni-
kátna technológia zálohovania umož-
ní centrálne zálohovať aj cez pomalé
linky. V porovnaní s bežným štan-
dardom je tento softvér pre záloho-
vanie veľmi úsporný v požiadavkách
na prenosy dát, množstvo pások a dis-
kov na zálohované dáta. Vyznačuje

sa vysokým výkonom, vysokou bez-
pečnosťou a spoľahlivosťou. Možno
to znie neuveriteľne, ale denná plná
záloha terabytového fileserveru mô-
že trvať len niekoľko minút. Súčasne
sa môže zhotovovať viacero kópií zá-
ložných dát na niekoľkých rôznych
médiách na zvýšenie bezpečnosti
proti poškodeniu zálohy. Jedna zo
záložných kópií sa môže z dôvodu
vyššej bezpečnosti zhotovovať alebo
odnášať do vzdialenej lokality. To
nás privádza k nástrojom na obnovu
po totálnej havárii – Disaster Recove-
ry Managemer. Obnoviť systémový
disk Windows po totálnej havárii do
stavu pred poruchou je úlohou na
jednotky minút. 

IBM Tivoli produkty sú stavebni-
cou, ktorá je zaujímavá pre malé fir-
my aj pre celosvetové giganty s rôz-
norodým technickým vybavením.
Komponenty tejto stavebnice možno
používať samostatne aj efektívne in-
tegrovať do funkčného celku. Prináša-
jú kvalitu a bezpečnosť prevádzky,
spokojnosť užívateľov, zamestnancov
aj zákazníkov. Maximalizujú využi-
tie existujúcich investícií. Podporujú
riadenie a plánovanie nových inves-
tícií. Znižujú náklady na prevádzku
a údržbu.


