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Dle našich zkušeností v současné 

době většina provozovaných dohle-

dových systémů řeší pouze tzv. tech-

nický dohled a nikoli dohled poskyto-

vané služby nebo dokonce transakcí. 

Výstupům z těchto systémů rozumí 

odborníci IT útvaru, operátoři Service 

Desku již méně a zákazníci IT útvaru 

(business uživatelé) jen zřídka.

Technický dohled: Nejběžnější 

typ dohledu umožňující sledovat pou-

ze technickou funkčnost sledované 

riadenie | služby

Přímá vazba řízení 
kvality služeb 
se sledováním technologií
Využití systémů pro monitoring a dohled IT systémů je v současné 
době u rozsáhlých IT systémů nezbytností. Téměř vždy však chybí 
propojení těchto technologických nástrojů na hlavní činnost podnikání 
společnosti. Propojení businessu a IT technologií umožňuje zvýšit 
společnosti zisk z poskytovaných služeb při nižších nákladech na lidské 
zdroje, urychlí zavádění nových služeb do provozu a pomůže snížit 
rizika výpadků příjmů z podnikání.
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komponenty. Využívá se zejména u 

síťových prvků (přepínače, směrova-

če apod.), hardvérových komponent 

(servery apod.) a aplikací a posky-

tuje informace pro vysoce odborné 

role v IT.

Dohled služby: Pokročilý dohled 

umožňuje sledovat funkčnost kon-

krétní IT služby. Dohledový systém 

umí pomocí servisního modelu ma-

povat dopad výpadků technických 

komponent na IT i business služby. 

Příkladem je dohled služby elektro-

nického obchodu – je/není možné 

obchodovat.

Dohled transakcí: Nejvyšší úro-

veň dohledu, využívaná u časově 

kritických aplikací. Systém sleduje 

časový průběh transakcí a poskytuje 

provozovateli systému podklady pro 

garanci jejich doby trvání. Příkladem 

může být zpracování objednávky od 

kliknutí na tlačítko OK do doby zo-

brazení hlášení, že objednávka byla 

přijata.

Proč využívat dohledové nástroje?
Chceme-li, aby se IT více přiblížilo 

ne-IT uživatelům a pomocí dohledo-

vého systému poskytovalo hodnotné 

informace nejenom IT specialistům, 

osvědčili se nám pro podporu sys-

témů a služeb v prostředí náročném 

na kvalitu s vysokou dostupností do-

hledové nástroje se silnou podporou 

servisního modelu. 

Servisní model mapuje vzájemné 

vazby jednotlivých technických kom-

ponent (hardvér, softvér, síťové prvky 

apod.) a jejich podíl na poskytování 

konkrétních IT služeb. Servisní model 

dále defi nuje, jak jednotlivé IT služby 

podporují business služby (procesy) 

organizace. Díky těmto propojením 

je možné snadno a rychle identifi ko-

vat zasaženou službu při výpadku 

technické komponenty. Servisní mo-

del má i široké využití při plánování 

a ohodnocování změn. Osoba pro-

vádějící analýzu dopadu změny má 

přesné informace, které komponenty 

a služby změna zasáhne, případně 

je může ohrozit. Na základě těchto 

informací provede patřičná protiopa-

tření.

Tyto nástroje umí dodávat kvalitní 

informace pro všechny úrovně řízení 

– od servisních specialistů, přes ope-

rátory Service Desku až po manaže-

ry společnosti.

Jak dohled funguje?
Ve většině případů dohledové sys-

témy pracují tak, že do centrálního 

uzlu se sbíhají informace nasbírané 

o jednotlivých dohlížených prvcích. 

Po jednoduché fi ltraci došlých udá-

lostí informuje systém IT specialisty 

a Service Desk. Administrátoři a pra-

covníci Service Desku jsou tak čas-

to zahlceni velkým množstvím zpráv 

(events) z infrastruktury, které nestí-

hají zpracovávat. Logy v souborech 

zpravidla nikdo nečte. Pokud nasta-

ne incident (výpadek služby), čas na 

hledání ve velkém množství logů není 

a pokud by i byl, dle našich zkuše-

ností specialisté mnohdy nemají po-

třebné nástroje k tomu, aby dohledali 

příčinu incidentu v SLA defi novaném 

časovém limitu.

U pokročilého dohledu služeb a 

transakcí se s nasbíranými informa-

cemi z dohlížených prvků provádí 

celá řada automatizovaných opera-

cí. 

Normalizace – sladění dat z růz-

ných systémů zasílání zpráv (events) 

do jednotné podoby připravené pro 

další zpracování.

Obr. 1: Provázání monitoringu a SLA - princip funkce 
rozšířeného dohledového systému (příklad ze systému založeného 

na nástrojích BMC Software).
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Filtrace – třídění došlých událostí 

a spojování duplicitních informací.

Korelace – vytváření a ohodnocení 

vzájemných vazeb mezi událostmi.

Na obr. 1 nazýváme tuto funkčnost 

Event Management.

Následně systém provede analýzu 

dopadu (viz Service Impact Manage-

ment na obr. 1) události na poskyto-

vané IT služby s využitím servisního 

modelu, který je uložen v konfi gu-

rační bázi (CMDB). Servisní model 

obsahuje všechny závislosti IT slu-

žeb na technických komponentách 

(servery, síťové prvky, databáze, ap-

likace atd.). Informace o komponen-

tách a jejich vazbách jsou průběžně 

udržovány v aktuální podobě pomocí 

nástrojů pro prohledávání infrastruk-

tury (discovery). 

V případě, že má společnost de-

fi novány IT služby s parametry SLA 

jako přímou podporu business pro-

cesů, promítne se dopad události 

přímo do konkrétní business služ-

by. Operátoři dohledového centra 

nebo pracovníci Service Desku mají 

přesné informace o ohroženém busi-

ness procesu (například zpracování 

průvodních listů nákladu) a dopadu 

na společnost (není možné předávat 

výrobky dopravci) s informací, které 

technologické části IT jsou ve výpad-

ku (např. databáze). 

Techničtí specialisté dostáva-

jí podrobné informace o výpadku 

komponenty, záznam posledního 

stavu před výpadkem a vazbu této 

součásti na další IT prvky. Všechny 

tyto informace usnadňují a zrychlují 

hledání příčiny výpadku a tím i jeho 

odstranění. IT manažer díky přehled-

né obrazovce s on-line reporty vidí, 

které business služby (procesy) byly 

zasaženy a může předem informovat 

příslušné manažery.

Praktická ukázka z realizace
V průběhu implementace jsme 

společně se zákazníkem vytvořili 

katalog služeb (Service Catalogue). 

Pomocí techniky ohodnocení ak-

tiv jsme stanovili hodnotu výpadku 

(nedostupnosti) jednotlivých aktiv 

(business služeb). Analýzou dopadu 

(BIA - Business Impact Analysis) se 

podařilo business aktiva propojit s 

IT službami defi novanými v katalogu 

IT služeb. Společně se zákazníkem 

jsme každou IT službu propojili se 

všemi technologickými celky, na kte-

rých určitým způsobem závisela, a to 

včetně vytýčení míry této závislosti. 

Příklad této dekompozice je patrný z 

obr. 2.

Každá IT služba má defi nované a 

smluvené metriky, které jsou v soula-

du s business požadavky. Při výpad-

ku technické komponenty (například 

Web Server) proběhne celý proces 

zpracování události od jejího zachy-

cení, přes normalizaci, fi ltraci a ko-

relaci. Pomocí servisního modelu je 

výpadek provázán se zasaženými IT 

službami (v našem příkladu on-line 

obchod). Následně je založen inci-

dent (záznam na Service Desku) a 

přiřazení odpovídajícího SLA z kata-

logu služeb, defi novaném v procesu 

Service Level Management (viz obr. 

1).

SLA obsahuje parametry dle po-

žadavků business procesu. Vzhle-

dem k provedené BIA nese založe-

ný incident i informace o dopadu 

na primární procesy organizace. V 

našem případě i částku, která od-

povídá měrné ztrátě (EUR/hodinu). 

Všechny dotčené role od business 

vlastníka zasaženého procesu, přes 

Service Delivery Managera (osoba 

odpovědná v IT za dodávku služby) 

až po oddělení servisních specialistů 

jsou informováni a jsou jim poskyt-

nuty důležité informace odpovídající 

jejich roli:

Obr. 2: Dekompozice služby na technologické komponenty.

Obr. 3: Přehledová obrazovka 
služeb – Dashboard.
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Business vlastníkovi procesu – 

informace o výpadku služby a stano-

vené parametry dle SLA.

IT manažerovi – pomocí jasné a 

přehledné obrazovky (příklad na obr. 

3) vše o poskytovaných službách, za 

které jeho oddělení odpovídá.

Service Delivery manažerovi 

– informace o nefunkční IT službě, 

informace o zasažených business 

službách (procesech) a jejich vlast-

nících, parametry uvedené v SLA pro 

danou IT službu.

Specialistům informace o ne-

funkčních IT komponentách a IT 

službách, které ovlivňují, včetně in-

formací o jejich historii, v minulosti 

prováděných změnách nebo minu-

lých výpadcích. Současně jsou jim 

dostupné nástroje pro hloubkovou 

analýzu příčin (Analytics), které jsou 

vhodné zejména pro Problem Mana-

gement (hledání příčin výpadků).

Všechny tyto informace se sbírají 

ze senzorů v infrastruktuře, z infor-

mací zpracovávaných v rámci Ser-

vice Desku, z konfi gurační databáze 

a z parametrů SLA, které slouží jako 

etalon, ke kterému je kvalita služby 

řízena.

 Dohled transakcí 
a plánování kapacit
V praxi se u kritických business 

služeb osvědčilo (např. elektronický 

objednávkový systém) využít dohled 

jednotlivých klíčových transakcí. Ap-

likace zákazníka byla upravena, aby 

byla schopna provádět tzv. end-to-

end měření. Z praktického pohle-

du se u každé uložené objednávky 

měřil čas od kliknutí na tlačítko pro 

zpracování po zobrazení hlášení pro 

uživatele, že jeho objednávka byla 

zařazena ke zpracování. Tyto údaje 

jsou vedeny na vstup dohledového 

systému stejně jako jiné události z 

infrastruktury (viz obr. 1).

Nasazením tohoto typu dohledu 

se podařilo nalézt slabá místa v ce-

lém řetězci zpracování požadavku; 

ušetřilo se na upgrade databázové-

ho serveru, který se původně zdál 

příčinou problémů, a  IT útvaru bylo 

umožněno garantovat businessu 

nový parametr v SLA – dobu prove-

dení transakce. Vzhledem k tomu, 

že tuto transakci uživatelé prováděli 

pravidelně, snížení jejího trvání bylo 

přijato velmi pozitivně a přispělo ke 

zlepšení vnímání IT.

Obdobným způsobem je řešeno i 

propojení na plánování kapacit IT in-

frastruktury - Capacity Management. 

Systém monitoruje vytížení jednot-

livých prvků. Tyto informace jsou 

odesílány do sběrného uzlu systému 

(Event Management). Na základě 

těchto údajů lze nejen předcházet 

incidentům způsobených nedosta-

tečnou kapacitou IT infrastruktury 

(nedostatek místa na disku, nedos-

tatečný počet CPU pro zpracování 

transakce), ale zejména optimalizo-

vat plánovaní rozvoje celé infrastruk-

tury. Ospravedlnění konkrétní investi-

ce podložené pravidelným měřením 

a analýzou zpracované do pro ma-

nažery přijímané podoby (barevné 

grafy) je výrazně snazší, než úpěn-

livé hořekování, že systémy jsou za-

staralé a nedostatečné.

 Přínosy nasazení dohledu 
provázaného se SLA
Rozšířený dohled umožnuje téměř 

okamžitou indikaci výpadku a zkrá-

cení jeho doby vzhledem k rychlé-

mu mapování dopadu přes servisní 

model, informování o IT a business 

službách zasažených výpadkem 

a snazší nalezení příčiny výpadku 

vzhledem k dostupnému množství 

dobře kategorizovaných informací. 

Výstupy jsou srozumitelné nejen IT 

specialistům, ale i vedoucím busi-

ness částí společnosti. Významně se 

snižuje pracnost sledování systémů 

(systém nezahlcuje velkým množ-

stvím hlášení) a tím dochází ke sní-

žení nákladů a současně ke snížení 

rizika přehlédnutí kritické závady. Na 

základě pořízených dat je možné 

nejen sledovat historická data, ale 

hlavně provádět analýzu trendů a mít 

tak podklady pro optimální plánování 

rozvoje infrastruktury.

Správně implementovaný dohled 

se stává pomocníkem při provozu i 

rozvoji IT infrastruktury jako podpůr-

ného nástroje pro plnění cílů společ-

nosti.


