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Abstrakt 

Podstatou této diplomové práce je návrh a zavedení SAP CAR (Customer Activity 

Repository) jakožto aplikace do stávajícího zákaznického podnikového informačního 

systému. Po analýze současného stavu je následně vytvořeno řešení, které splňuje 

požadavky zákazníka a zároveň je za těchto podmínek a v daném prostředí realizovatelné. 

S tímto projektem také úzce souvisí problematika zotavení z havárie pro zvýšení 

dostupnosti systému. Finální návrh je implementován, testován a předán zákazníkovi. 

Klíčová slova 

SAP Customer Activity Repository, databáze SAP HANA, SUSE Linux Enterprise 

Server, SLES High Availability Extension, replikace, cluster 

 

 

 

Abstract 

The main purpose of this master's thesis is to propose and implement a SAP CAR 

(customer activity repository) solution as an application into the current enterprise 

information system. Following the analysis of the existing system, there will be a solution 

created, which is fulfilling the customer demands and at the same time it is feasible under 

given conditions and in the current environment. This project is closely related with 

addressing the disaster recovery issue for making the system highly available. The final 

design is implemented, tested and then handed over to the customer. 

Key words 

SAP Customer Activity Repository, SAP HANA database, SUSE Linux Enterprise 

Server, SLES High Availability Extension, replication, cluster 
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ÚVOD 

Jakmile se začalo ve větším množství obchodovat s nejrůznějšími výrobky, vyvstal 

požadavek na zaznamenávání informací spojených s těmito prodejními aktivitami. Před 

příchodem počítačů nezbylo než se spolehnout na papírové záznamy nebo jen prosté 

zápisky na zdech skladu křídou. 

Při příchodu počítačové doby pak záznamy obchodních transakcí obstaraly děrné štítky, 

jejichž manipulace ze začátku přinášela spíše více starostí než radostí. Výstupy se nedaly 

zobrazit na obrazovkách, a tak nezbývalo než dotazy na konkrétní informace přímo 

tisknout na tabelační papír pomocí jehličkových tiskáren. Ty sice přežily všechny změny 

v IT až do dnes, ale v oblasti podnikových systémů bylo záhy jasné, že zpracování dat 

elektronickou formou je zdaleka nejlepším způsobem, jaký se nabízí. 

Začaly se objevovat první firmy, které nabízeli software pro správu firemních záznamů. 

Zprvu se jednalo o jednoduché textové podoby dnešních sofistikovaných aplikací. 

Obsluha programu se prováděla pouze pomocí šipek na klávesnici a klíčových písmen, 

které měly většinou jeden účel, jednu funkci. Průkopníky v této sféře byly zejména 

společnosti International Business Machines (dnes se již výhradně používá zkratka IBM) 

a SAP, která vlastně vznikla z popudu několika bývalých zaměstnanců IBM, jejichž 

nápad zaměřit se na komplexní podnikové IS se nesetkal uvnitř společnosti s pochopením, 

a proto nezbývalo než jej zrealizovat „na vlastní pěst“. 

Jak se později ukázalo, informační systémy se staly obrovským tahounem ekonomik 

podniků. Začaly nabízet nepřeberné množství aplikací, vznikly první relační databáze, 

které umožnily takřka neomezenou provázanost informací a tento systém se v podstatě 

zachoval dodnes. Aplikace se rozdělily podle základních procesů a částí firmy například 

na ty, které pokrývají dodavatelský řetězec, vztahy se zákazníky, sklad a další. 

Se zvyšující funkcionalitou podnikových informačních systémů, se zvyšovaly i nároky 

firem na bezpečnost dat, jejich rychlost vyhledávání a dostupnost. Některé obchodní 

řetězce denně generují statisíce záznamů o prodaných položkách. Tato data je nutná nejen 

rychle zapsat, ale i později s nimi pracovat. Proto nyní leží budoucnost v databázích, které 
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běží přímo v operační paměti, jenž je z procesního hlediska mnohem blíže samotnému 

procesoru a umožňuje tak mnohonásobně rychlejší přistup k datům. Takzvané in-memory 

databáze přinášení další možnosti a nový přístup práce s obrovským množstvím 

informací. Bohužel je tato technologie zatím poněkud nákladná, a tak obvykle slouží pro 

urychlení jen některé části ERP systémů. 

Ruku v ruce s narůstajícím množstvím dat, se vyskytuje potřeba jejich zabezpečení. A to 

nejen co se týče jejich krádeže a následného zneužití, ale také jejich ztráta vlivem selhání 

hardwarových částí nebo lokální katastrofy zasahující datacentrum firmy. Proto jsou zde 

firewally, přepínače, serverové clustery, zálohy a replikace dat. Všechny tyto zmíněné 

technologie a postupy je nutné integrovat, aby se předešlo finančním ztrátám a zároveň 

bylo vedení firmy schopné využít na maximum znalosti získané analýzou transakcí. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Stěžejním cílem této diplomové práce je navržení a následná implementace speciální 

aplikace pro podnikový systém společnosti. Při návrhu se musí dbát na požadavky 

zákazníka, ale zároveň jejich realističnost a vyhnout se tak nepřiměřené komplexnosti 

výsledného řešení. Pokud by totiž výsledný systém obsahoval příliš mnoho různých 

technologií, bylo by obtížné jej po dokončení projektu podporovat. Navíc čím více je 

dílčích částí, tím více času zaberou aktualizace a existuje větší možnost poruchy nebo 

problému, který pak povede k finančním ztrátám. 

Dílčím cílem je pak realizace požadavku na rychlé zotavení systému z havárie, ať již jde 

o poruchu jedné HW části nebo celého systému. Proto bude třeba zdvojit všechny klíčové 

komponenty a v nejlepším případě mít možnost jejich výměny za chodu systému. Nadto 

bude třeba vyřešit i možnost výpadku celého datacentra, protože data musí být dostupná 

v případě nastání této situace. 

Součástí práce bude popis technologií použitých pro finální řešení, jaké jsou druhy 

informačních systémů a jak souvisí s modulem tohoto projektu. Z čeho vychází koncept 

spojení serverů v clustery pro zvýšení výkonu paralelizací. Kromě těchto technologií se 

dotkne replikace dat a souvisejícího konceptu zotavení z havárie. 

Další kapitola popisuje současný stav společnosti, informačního systému a další dílčí 

analýzy, které souží jako podklad pro návrh technologického řešení. Výsledný návrh je 

popsán z hlediska jeho propojení s existujícími aplikacemi. Následuje implementace 

celého návrhu. 

V závěru budou provedeny testy klíčových částí zavedeného systému a rychlosti 

zpracování transakcí. Zhodnocení celého projektu, výhod a funkcionalit, které firmě 

přinesl a případných možností rozšíření do budoucna. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická východiska budou zaměřena na problematiku informačních systémů a s nimi 

spjatými problémy a potřebami v současnosti. Rozebereme druhy informačních systémů, 

z jakých částí se skládají a jejich primární účel. Dále se podrobněji popíše celková 

architektura z pohledu informačních technologií. Představí se jednotlivé vrstvy, které 

informační systémy potřebují ke svému běhu, aby tak bylo jasné, jaké aspekty je nutné 

zahrnout do rozhodování o tom, jak bude vypadat finální návrh celého systému. 

V poslední, třetí části budou popsány možnosti zabezpečení dat proti energetickým 

výpadkům, hardwarovým poruchám, přírodním živlům a jiným událostem, které mohou 

zničit nebo zamezit přístupu k důležitým firemním datům. Jak v tomto ohledu mohou 

pomoci serverové clustery a replikace dat. 

1.1 Zdroj znalostí 

Generování znalostí by mělo být základním cílem většiny z nás. Znalosti nás ženou 

kupředu ke kreativnímu způsobu života a k tomu, abychom nedělali v životě stále ty stejné 

chyby pořád dokola. Jaký je ale vztah mezi jednotlivými pojmy spjatými se znalostmi a 

odkud se berou, je třeba si nejprve definovat. 

1.1.1 Data 

Data představují jakési nositele zaznamenaných skutečností. Vše, co se kolem nás děje 

se dá různými způsoby zaznamenat. Ať již jde o fotografii, náčrt, psanou formu nebo 

uložení záznamu do relační databáze. Dnes jde samozřejmě hlavně o data uložená na 

různých médiích v serverech a domácích počítačích. Jejich důležitost jako základního 

kamene a zdroje informací je neodmyslitelná. Pro informační systém jsou samozřejmě 

největšího významu data podniková. Ta lze rozdělit do tří základních skupin: 

• Data o společenských podmínkách podnikání – demografické, sociální, 

ekonomické trendy 
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• Data o trhu – záznamy skutečností o nabídce, poptávce, akvizicích, konkurenci, 

tvorba strategických aliancí 

• Interní data – obchodní a finanční plány, předpoklady vývoje, data o 

podnikových zdrojích, jejich alokaci, vnitřní normy, pravidla a procedury [1] 

1.1.2 Informace 

Informace nabývají v současnosti na důležitosti. Kdo pro své podnikání dokáže získat a 

zpracovat velké množství dat, jakožto zaznamenaných informací, získává výhodu nad 

konkurencí. Je ovšem stejně tak důležité umět z nich vyvodit použitelné závěry.  

Exaktních definic pojmu informace existuje nepřeberné množství, shodují se v podstatě 

pouze na tom, že jsou nehmotné povahy. Pro účel této práce se více zaměříme na 

neexaktní definice. Zde jsou v zásadě tři hlavní pohledy. Prvním z nich je syntaktický. 

Kdo zná programovací jazyky může odvodit, že se jedná o zaměření na vnitřní sktrukturu 

samotné informace, její znaky a slova, ovšem bez ohledu na vztah k příjemci. Dalším 

přístupem je sémantický pohled. Ten se již dostává k obsahu informace, ale i zde se 

nehledí na to, jaká je její relace k příjemci. Poslední, pragmatický model je zaměřen na 

praktický přinos dané informace, a tudíž také na vztah k jeho příjemci. [1] 

 
Obr. 1: Zpracování dat, Zdroj: [2] 
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Znalosti se pak získávají z informací, protože jedna informace může být zcela nepotřebná 

pro jednu osobu a naopak klíčová při rozhodování osoby druhé. Také je třeba vzít v úvahu 

proces získávání znalostí. Pokud se správné informace dostanou ke správné osobě, nutně 

to nemusí znamenat, že daný subjekt automaticky nabude potřebných znalostí. Je třeba 

vědět, jak s informacemi naložit a zužitkovat je ve svůj přínos. 

1.2 Informační systémy 

Informační systémy (známé taktéž pod zkratkou IS) jsou srdcem moderního podniku. Ať 

již se jedná o společnost s desítkami nebo tisíci zaměstnanci, vždy je nutné se zamyslet, 

zda se v dnešní době můžeme obejít bez aplikace, ve které bude vedení firmy sledovat 

prodeje, skladníci zapisovat stav zásob nebo technici zadávat projekt jehož smyslem je 

dostat na trh nový výrobek. 

Všechny tyto aktivity a veškeré další, které si kdokoli z firmy dokáže představit, mohou 

být pokryty moduly podnikových systémů. Doby, kdy jediná dostupná funkce byl zápis 

prodané položky s omezeným počtem atributů pomocí děrných štítků, jsou dávno pryč. 

1.2.1 Členění podnikových systémů 

Existuje nepřeberné množství přístupů a moderních metod, které se objevují čím dál 

častěji jako témata různých školení, aby tak podniky přistoupily k jejich zavedení do 

svých procesů a zlepšily tak chod společnosti a tím i v konečném důsledku jednotlivé 

finanční ukazatele. Jmenujme z širokého množství některá nejčastěji se vyskytující 

témata: 

• Štíhlá výroba (lean production) 

• Řízení podle Six Sigma 

• Řízení podle cílů (Management by Objectives) 

• Projektové řízení 

• Balanced Scorecard 

• Teorie omezení (Theory of Constraint) [3] 
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Nebudeme nyní zabíhat do detailů a vysvětlovat si jednotlivé metody, zde jsem je uvedl 

pro ilustraci toho, že více či méně úspěšné manažerské přístupy si dříve nebo později 

najdou svou cestu a integrují se do IS, které se tak stávají složitou sítí propojených modulů 

a částí systému. 

Každá firma má několik sekcí a organizačních úrovní. Informace jsou v nich 

zpracovávány a je s nimi nakládáno různým způsobem. Proto se z jednoho jádra systému 

nakonec vyvinulo základní rozdělení podnikových systémů podle právě těchto úrovní, 

z nichž nejčastěji jde o strategickou, řídící, znalostní a provozní. Ani jedna z nich 

nemůže poskytovat všechny potřebné informace pro řízení společnosti, a zároveň 

nepředstavuje natolik izolovanou část, aby mělo praktický smysl zavést zde samostatný 

informační systém. V této části se v podstatě data transformují na informace. [1] 

V provozní úrovni se řeší zcela základní denní aktivity podniku. Jsou to zejména zakázky, 

skladové zásoby, zásobování, výplaty apod. Sleduje se zde zda je dostatek surovin, stav 

rozpracované výroby a zásob. Zda byly zaplaceny všechny závazky a doručeny všechny 

výrobky k zákazníkům. Z toho plyne, že je zásadní mít přesné a rychlé zpracování těchto 

transakcí. Obvyklými uživateli jsou pak koncoví pracovníci v provozu, účetní, nákupčí 

nebo skladník. [1] 

Znalostní úroveň obsahuje jak klasické klientské aplikace informačních systémů, tak 

různé kancelářské aplikace, tvorbu diagramů, software pro týmovou spolupráci a jiné. 

Výsledkem této úrovně jsou odpovědi na otázky, jak hodnotí jednotliví zákazníci naše 

produkty, jaké jsou reakce dodavatelů na nové podmínky podniku, vývoj současné situace 

z hlediska hospodaření podniku. V tomto místě se pomalu přetváří informace na znalosti. 

Konzumenty informací se v tomto případě stávají manažeři první úrovně a 

technickohospodářští pracovníci na všech úrovních. [1] 

V řídící úrovni se všechny informace a znalosti kumulují a využívají k tvorbě 

strategických rozhodnutí. Proto jsou uživatelé této části převážně z řad středního až 

vrcholového managementu. Z čeho obvykle vycházejí a jaký formát konzumují jsou 

reporty, které obvykle bývají generovány pravidelně, například jednou za týden. Ale jsou 

i měsíční, čtvrtletní a roční souhrnné reporty, probíhající v obdobích, kdy je účetní 
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uzávěrka. Tato úroveň odpovídá na otázky, zda vše funguje jak má, případně se i dívá do 

blízké budoucnosti a řeší otázky ve stylu „co by se stalo kdyby“. [1] 

Strategická úroveň je na pomyslném vrcholu pyramidy rozhodování a zpracování znalostí 

a informací předchozích skupin. Jsou to vrcholoví manažeři, kteří se snaží odhadnout 

dlouhodobé trendy jak uvnitř, tak vně organizace. Řeší otázky budoucnosti za 2 až 5 let. 

Mnohdy kromě interních informací používá i externí zdroje. [1] 

 
Obr. 2: Informační pyramida podle organizačních úrovní podniku, Zdroj: [1], str. 74 

ERP 

Tato aplikace je jakýmsi srdcem informačního systému většiny podniků. Vychází 

z anglického Enterprise Resource Planning. Existují i firmy, které mají pouze tuto 

aplikaci a uvnitř jen jakési moduly, pokrývající všechny důležité interní procesy. 

ERP je považován za software, který je schopný řídit podniková data a pomáhat plánovat 

logistický řetězec od nákupu materiálu, přes skladování zásob až po samotnou expedici. 

Dokonce včetně finančního a nákladového účetnictví a řízení lidských zdrojů. ERP může 

být též chápán jako hotový software, který je možno pomocí parametrů přizpůsobit 

různým podnikům od výrobních, po ty, které poskytují nějaký druh služby. Může 

představovat centrální podnikovou databázi, která obsahuje všechny důležité transakce. 
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Ty jsou poté zpracovávány a následně s jejich pomocí se vygenerují reporty. ERP 

pokrývají zejména dvě funkční oblasti: 

• Logistiku – zahrnují celou podnikovou logistiku 

• Finance – finanční, nákladové a investiční řízení [3] 

Spolu s aplikacemi SRM, CRM a BI tvoří takzvané rozšířené ERP neboli ERP II. Definic 

pro tento systém je mnoho, některé se zaměřují na datový pohled, jiné na procesní. 

Důležitým aspektem je ovšem také automatizace procesů uvnitř podniku. V této oblasti 

přineslo ERP řešení největší přínosy. [3] 

SCM 

Tato zkratka vychází z anglického pojmu Supply Chain Management. Do češtiny bychom 

jej přeložili jako řízení dodavatelského řetězce. Jedná se o nedílnou část každého 

výrobního podniku. 

Orientace na podporu materiálového toku, byla často základem integrace ERP aplikací. 

Přinášela totiž možnost zaměřit se na flexibilní a vysokou dostupnost produktů a zároveň 

na nízké náklady. Lze tak zkrátit čas pro zpracování produktu na straně jedné a zvyšování 

spolehlivosti dodání na straně druhé. Jedna z definic SRM popisuje pět základních 

komponent této aplikace: 

• Plán – strategická část pro řízení zdrojů a naplnění požadavků zákazníka 

• Nákup – výběr dodavatelů 

• Výroba – rozvržení činností, pro výrobu 

• Expedice (logistika) – koordinuje příjem zakázek, dodání produktu k zákazníkovi 

• Reklamace – zajišťuje příjem vadného zboží, řeší problematické dodávky [3] 

CRM 

Podle anglického Customer Relationship Management. Tento software pomáhá 

podnikům v oblasti vztahu se zákazníky. Má velký potenciál v porovnání se situací před 

několika lety, co se týče přínosu pro podnik, zvláště nyní v době sociálních sítí a 

masivního využívání internetu. 
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Měří klíčové parametry výkonnosti získané v rámci životního cyklu produktu. Zvyšuje 

se efektivnost a cílenost marketingových kampaní. Například zasílaní různých publikací 

poštou (ať již elektronickou nebo klasickou), diskuze na webu, SMS a různá call centra 

pro řešení aktuálních potřeb zákazníků. [3] 

BI 

Systémy tohoto typu jsou nejdůležitější pro vrcholový management při strategických 

rozhodováních. Generují se zde různé reporty v jednoduché grafické podobě, například 

koláčové nebo sloupcové grafy, na jejichž základě se vedení firmy rozhoduje. 

Všechna data z ostatních částí IS slouží v tomto případě jako zdroj pro analýzy BI 

(Business Intelligence). Pomáhají v situacích, kdy ERP řešení nejsou tak účinná, protože 

manažeři vyžadují stručné a výstižné výsledky s možností se podívat na detail a při svých 

úvahách myslí multidimenzionálně (vztahy mezi prodanými výrobky, zákazníky, časem 

a lokalitou). [3] 

 
Obr. 3: Základní části IS, Zdroj: [3], str. 88 

1.2.2 Technologický pohled na IS 

Z pohledu informačních technologií, je informační systém, tak jak ho vidí uživatel, 

pouhou vrstvou celkového technologického pojetí. Pod touto „slupkou“ se nachází další 

důležité části, které jsou již běžnému koncovému uživateli skryty a obvykle ani není jeho 

snahou se tímto konceptem zabývat. 

Datový pohled je ale také důležitou součástí architektury a mnoho koncových uživatelů 

postupně proniká hlouběji ke zdroji dat, aby mohli vytvářet aplikační řešení včetně 



 20 

uživatelského rozhraní a dokumentace nad existující databází. Pokud se tedy podíváme 

hlouběji, najdeme zde celkem čtyři hlavní vrstvy, jak znázorňuje Obr. 4. 

 
Obr. 4: Technologické pojetí IS, Zdroj: [1], str. 75 

Vrstvy tohoto modelu jsou čím dál více oddělovány, ve snaze otevření a nezávislost 

aplikací firemních IS. Zatímco dříve byly mnohé aplikace závislé na konkrétním 

hardwaru, dnes nezáleží v mnoha případech ani na operačním systému a přenositelnost 

se stalo často skloňovaným slovem. Jedním z dalších důvodů pro tento koncept je také 

zajištění propojitelnosti různých aplikací v podniku a vzájemná výměna informací 

v rámci modulů IS. Kvůli tomu vznikly tyto vrstvy, z nichž hlavní tři: datová, aplikační a 

prezentační (též známé pod pojmem třívrstvá architektura) jsou navzájem oddělené a 

mohou běžet nejenom na jiném operačním systému, ale také na úplně jiném serveru 

s odlišnou procesorovou architekturou. [3] 

1.3 Hardwarová vrstva 

V předchozí kapitole byl nastíněný technologický pohled na informační systémy. Nyní je 

tedy čas blíže si představit jednotlivé vrstvy. Tou základní a nejdůležitější je samozřejmě 

hardwarová. Bez ní by totiž zbylé části nemohly fungovat. 
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1.3.1 Historie 

Počítače se vyvíjely jako odpověď na potřebu provádět stále složitější výpočty. Ve 

školách se učí jako předchůdce počítačů, z dnešního pohledu primitivní, koncept 

kuličkového počítadla, které usnadňovalo výpočty již před stovkami let. 

Dalším milníkem pak byla mechanické počítadla, kde výpočty probíhaly zadáním 

vstupních dat a stisknutím příslušných tlačítek a manuálním pohybem obvykle nějakého 

pákového systému, který roztáčel vnitřní závity. Ty poté sčítaly zadané cifry a výsledkem 

bylo běžně jediné číslo jako výsledek. 

Od těchto mechanických strojů, po příchodu elektrifikace, vedl jen malý krůček 

k budování sálových počítačů, které jako vstup braly děrné štítky, které umožňovali zadat 

více než pouhé dva operandy. Navíc později bylo zavedeno sekvenční zpracování, aby se 

co nejvíce využil strojový čas, který byl tenkrát stejně drahý jako dnešní sálové počítače, 

ovšem jejich výpočetní síla se dnes nevyrovná ani laciným kapesním kalkulátorům. 

Příchod tranzistorů umožnil rapidní zlepšení prakticky všech parametrů. Výpočetní 

rychlost, rozměry, cena chodu. V této oblasti hovoříme o druhé generaci. Třetí generace 

je spojena s nástupem integrovaných obvodů. V tomto bodě se již dá hovořit a srovnávat 

se současnými počítači alespoň co se použité technologie týče. Výpočetní výkon se 

samozřejmě od té doby zdvojnásobuje téměř každým rokem. 

1.3.2 Vícejádrové a vícevláknové procesory 

V současnosti jsou mezi největší pokroky považovány 64 bitové zpracování dat mezi 

procesorem a pamětí, které ale začalo mít smysl až s příchodem 64bit operačních systémů 

a aplikace využívající tuto architekturu naplno. Dalším trendem je pak přidávání jader na 

procesory, takzvaně „core per processor“. Zatímco v osobních počítačích se dnes 

dostáváme na 2 až 4 jádra na procesor, v serverech jich nalezneme běžně i 24. I zde je 

ovšem celý koncept k ničemu, pokud aplikace, systémy a databáze neumí tohoto využít 

a nepodporují mnoho-vláknový koncept (multithread). [4] 
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Tab. 1: Specifikace procesorů rodiny Intel E7, Zdroj: [5] 

Procesory z Tab. 1 (tedy rodina Intel E7) jsou použity u většiny serverů použitých 

v komerční sféře jako základní výpočetní hardware pro aplikační nebo databázové 

servery. Liší se pouze generace této rodiny procesorů. Mezi jednotlivými generacemi se 

zvyšují počty jader na procesor a hlavní parametr, podle kterého se většinou rozlišují, je 

technologie výroby.  

 

Tab. 2: Vybrané generace procesorů Intel, Zdroj: [6] 

Použitá technologie také ovlivňuje kolik operační paměti může daný procesor obsluhovat 

a zároveň se většinou zvyšují i hodnoty cache pamětí, které jsou integrované přímo na 

procesoru. Kromě procesorů architektury CISC (complex instruction set computing), 

která je zastoupena především procesory Intel, je zde ještě RISC (reduced instruction set 

computing), jejíž zástupce najdeme převážně v PowerPC od společnosti IBM. Tyto 

pojmy ovšem ztrácejí v posledních letech na významu, protože rozdíly jsou čím dál 

zanedbatelnější. 

Architecture Tick/Tock Process Introduction
Nehalem Tock 45	nm 2008
Westmere Tick 32	nm 2010
Sandy	Bridge Tock 32	nm 2011
Ivy	Bridge Tick 22	nm 2012
Haswell Tock 22	nm 2013
Broadwell Tick 14	nm 2014
Skylake Tock 14	nm 2015
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1.4 Operační systém 

Další nedílnou součástí každého aplikačního řešení je operační systém. Na rozdíl od 

počítačové historie, dnešní aplikace nejsou nuceny běžet na IBM platformách MVS nebo 

VSE. V současnosti máme na výběr nepřeberné množství operačních systémů: 

• HP-UNIX 

• Linux 

• OS/400 (IBM i) 

• Windows 

• AIX 

• Solaris [7] 

Tento výčet samozřejmě není kompletní, ale zahrnuje nejčastější operační systémy pro 

servery, na které běžně v praxi narazíte. Toto je ovšem pouze základní rozdělení, 

například systémy Windows se dále dělí na mnoho verzí a linuxových distribucí bychom 

jen mezi serverovými nalezli více než deset, pro desktop pak toto číslo je ještě mnohem 

vyšší. Z rodiny UNIX systémů se nejčastěji setkáte s HP-Unix, AIX a Solaris, které jsou 

od největších hráčů na poli serverových OS a to HP, IBM a Oracle (dříve pod Sun 

Microsystems). 

1.4.1 Funkce operačního systému 

Funkce operačního systému je hlavně o distribuci hardwarového výkonu pro užití ze 

strany aplikací. OS je ústředním prvkem, který umí pracovat s pamětí a procesorem a 

hraje hlavní roli při rozdělování hardwarových zdrojů. Dále pak obstarává i vrstvu 

souborového systému ať již vzdáleného, pokud server nemá vlastní disky, nebo využití 

kapacity integrovaných disků. Rozděluje volnou paměť, stará se o konflikty při jejím 

přidělování, zajišťuje správu procesů a jejich interní komunikaci. V neposlední řadě pak 

také, hlavně u stolních počítačů, řídí komunikaci externích vstupně-výstupních periferií 

jako je monitor nebo klávesnice, které lze v případě nouze připojit i k serverovým 

systémům. Jelikož tento systém podpory přímo v serverovně stále nebyl překonán a je 

v určitých případech jediným řešením problémů. 
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Tab. 3: Vrstvená struktura operačního systému, Zdroj: [8] 

1.5 Databázová vrstva 

Databázová vrstva je neméně důležitou součástí celého pohledu na dnešní enterprise 

aplikace. Sjednocení dat z různých zdrojů pravdy, za účelem vytvoření jediného (single 

point of truth), je jedním ze základních fenoménů úspěšnosti a rozvoje IS nasazovaných 

od devadesátých let. Aby se k datům dalo přistupovat odkudkoli a přitom nevznikaly 

problémy s jejich změnou více uživateli naráz, vše bylo v jedné společné databázi, se 

stalo důležitou technologickou změnou. Tento přístup nahradil zastaralý postup ukládání 

a zpracování dat pomocí souborově orientovaných databází. [3] 

Velký přelom přinesly takzvané relační databáze. Ukládání dat do tabulek (relací), které 

mají sloupce (atributy) a řádky (záznamy). Mezi nimi jsou přesně popsané (relační) 

vztahy, které tak dodávají celkově databázi, potažmo datům v ní uložených, smysl. 

„Primární klíč je jednoznačný identifikátor každého záznamu. Může to být sloupec, 

případně kombinace více sloupců, které slouží pro jednoznačnou identifikaci každého 

řádku tabulky. Hodnota pole primárního klíče musí být v rámci tabulky jedinečná” [9].  
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Obr. 5: Relační databáze, Zdroj: [9], str. 25 

Data byla přístupná okamžitě a díky tomu se zkrátily doby potřebné k realizaci zakázek. 

Tato změna se nejprve projevila v oblasti běžných denních úkolů, spjatých se zadáváním 

zakázek, skladových zásob, položek projede atd. Později však vyvstala potřeba 

zpracovávat velké objemy dat pro analýzy. Aplikace (potažmo databáze) se rozdělily 

mezi transakční a analytické. 

1.5.1 OLAP a OLTP 

OLTP z anglického online transaction processing a OLAP neboli online analytical 

processing, sloužící jako podpora při rozhodování, jsou dvě třídy aplikací, které jsou 

spravovány databázovými systémy. Tyto dvě třídy úkolů mají různé potřeby a nároky na 

databáze. Vysoké číslo souběžně přistupujících uživatelů k datům a chytré mechanismy 

pro zrychlení ukládání dat jsou velmi důležité u obrovského počtu transakcí měnících 

stávající data. Na druhé straně algoritmy vyhodnocující analytické dotazy a jejich 

optimalizace pomáhají s podporou podnikového rozhodování. Proto byly některé 

databáze upraveny tak, aby lépe zpracovávaly transakční procesy a jiné zase procesy 

rozhodovací. Existují i prodejci, kteří se snaží ve svých DB skloubit obě varianty, jenže 

to přináší samozřejmě kompromisy na obou stranách. [10] 
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 Aplikace obvykle používají mix obou konceptů. Někdy je vyžadováno transakční 

zpracování, jindy analytické. Proto je pak výběr databáze závislý na tom, jaké dotazy 

v aplikaci převažují, nebo jestli použít hybridní řešení. Nesmíme přitom zapomenout na 

to, že některé dlouho běžící reporty mohou během svého zpracování uzamknout mnoho 

záznamů a zabránit tak jiným transakcím tyto záznamy upravovat. [10] 

 
Tab. 4: Rozdíly OLAP a OLTP, Upraveno dle: [10] 

1.5.2 Multidimenzionální databáze 

Pro rozhodovaní výkonných ředitelů společností ohledně nejzákladnějších otázek je 

nejdůležitější mít kvalitní analýzy, které vycházejí z kombinace interních a externích dat. 

K tomu se příliš nehodí databáze zaměřené na OLTP, protože procházet sekvenčně 

všechna data ve všech tabulkách by trvalo příliš dlouho. To by mělo za následek, že 

výsledky analýz se k ředitelům dostanou až v době, kdy jsou data poměrně neaktuální. 

Aktuálnost hraje při rozhodování velkou roli. 

Hlavní parametry ovlivňující rozhodování, jak vyplynulo z pozorování podnikových 

systémů, jsou specifické skutečnosti spjaté s daným odvětvím. Kupříkladu zásilky, 

reklamace, položky prodeje, skladové položky aj. Každá taková položka koresponduje 

s nějakou nastalou událostí uvnitř nebo vně podniku, která je popsána pomocí hodnot a 

uložena uvnitř databáze. [11] 

Multidimenzionální databáze, jak ze samotného názvu vyplývá, umožňují dívat se na 

stejná data z více různých úhlů. Můžeme si to představit na klasické kostce, kde každý ze 

tří rozměrů odpovídá jedné dimenzi. Tuto kostku pak můžeme rozdělit na další menší 

Znak OLTP	databázové	systémy OLAP	databázové	systémy
	Počet	uživatelů 	Tisíce 	Stovky
	Přístup	k	datům 	Ke	stovkám	záznamů,	v	módu	

	čtení	i	zápisu
	K	milionům	záznamů,	
	převážně	čtení

	Cíl 	Podle	aplikace 	Podpora	rozhodování
	Data 	Detailní,	jak	numerická	tak	i	

	alfanumerická
	Sumy,	převážně	numerická

	Časové	rozpětí 	Pouze	současná	data 	Současná	a	historická
	Aktualizace 	Kontinuální 	Periodická
	Model 	Normalizovaný 	Denormalizovaný,	

	multidimenzionální
	Pracovní	náplň 	Předvolené	transakce 	Specifické	analytické	dotazy
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kostky, které pak představují jednotlivé události, přičemž jejich velikost pak ovlivňuje 

granularitu dat, se kterými chceme pracovat. Dokonce je možné mít, na rozdíl od 

klasického prostorového vnímání uvnitř kartézské soustavy souřadnic, i více než tři 

rozměry. Takové těleso pak nazýváme hyperkostkou. Nejčastěji se v praxi setkáme 

s rozdělením do základních tří rozměrů v podobě lokace, produktu a času, jak můžeme 

vidět na Obr. 6. 

 
Obr. 6: Grafické znázornění třídimenzionální krychle, Zdroj: [11], str. 20 

Data v kostkách se poté dají dělit na příčné či podélné řezy ve všech směrech a můžeme 

se tak dívat pouze na určitý úsek dat, který nás zrovna v tu chvíli zajímá kvůli 

rozhodovacímu procesu. Nebo můžeme vytvořit menší kostku uvnitř té původní, případně 

pouze jeden pruh kostek podle toho, jakou dimenzi chceme prozkoumat a do jakých 

detailů. Těmto operacím se říká „slicing“ a „dicing“. 

1.6 Vysoká dostupnost dat 

V předchozích kapitolách byly vysvětleny jednotlivé vrstvy architektury dnešních 

podnikových informačních systémů. Z pohledu zaměstnance, zákazníka nebo skladníka 

je většina vrstev schována za síťovými prvky a oni tak nemají vůbec představu jakou 

databázi tato aplikace používá, natož ve které části světa se zbylé vrstvy nacházejí. 

Přistupují totiž obvykle přes tenkého klienta nebo internetový prohlížeč. 
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Uživatelé chtějí mít samozřejmě systém k dispozici pro svou práci (v případě 

zaměstnanců), anebo pro nákup (v případě zákazníků). Výpadky služeb jsou události, 

kterým se snaží každý podnik předejít i za cenu vysokých finančních nároků. Mezi 

základní prvky bezpečnosti dat, které zmenšují riziko jejich nedostupnosti patří: 

• Firewall 

• DMZ (demilitarized zone) 

• Silná hesla 

• Proškolení zaměstnanci 

• Proxy servery 

• Aktuální verze aplikací, operačního systému, firmwaru, ovladačů a dalších 

jednotlivých softwarových součástí IS/ICT 

• Zálohy dat 

Tyto prvky jsou velmi důležité a každý podnik (jejich IT oddělení nebo softwarový 

dodavatel) by se měl nejprve zaměřit na co nejlepší bezpečnost dat. Pokud jsou ale klíčové 

části informačního systému pro společnost kritické z hlediska dostupnosti, existují zde 

další možnosti zabezpečení dat i proti chybám části hardwaru, výpadku serveru nebo 

dokonce vyhoření celé serverové místnosti. Vše záleží jen na finančních možnostech dané 

společnosti. 

S tímto finančním pohledem souvisí problém, který firmy v minulosti řešily, a to bylo 

zjištění, že velké části jejich financí nebyly řádně rozpočtovány. Jako odpověď na tyto 

problémy vznikl pojem TCO (total cost of ownership). Jde vlastně o celkové náklady na 

pořízení a udržování systému z pohledu IT. TCO je tedy jakýmsi hlavním rozhodovacím 

prvkem (omezujícím faktorem) při úvahách o zabezpečení vysoké dostupnosti dat. [7] 

Další pojem, který je s dostupností dat úzce spjat je SLA (service level agreement). Pokud 

jako IT provider hodláte pracovat na projektu zavedení nějakého systému do podniku, 

musíte se zákazníkem probrat jeho očekávání na dostupnost aplikace nebo dat obecně. 

Každá společnost bude mít více či méně odlišné představy o konkrétním systému. Zde 

jsou tři základní kategorie: 
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• Vysoká dostupnost – systém nebo aplikace je dostupná během přesně 

specifikované doby, která většinou koresponduje s pracovní dobou zaměstnanců, 

bez neplánovaných výpadků 

• Nepřetržitá činnost – systém nebo aplikace je dostupná 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu, bez plánovaných výpadků 

• Nepřetržitá dostupnost – systém nebo aplikace je dostupná 24 hodin denně, 7 

dní v týdnu bez plánovaných nebo neplánovaných výpadků [7] 

Výpočet dosažené dostupnosti lze provést pomocí velmi jednoduchého vzorce: 

!"#$ž&'á	*"#+,-'"#+ = / − 1
/ ×100% 1.1  

Ve vzorci 1.1 je A celkový počet hodin v měřeném úseku a B představuje počet hodin, 

kdy byl systém nedostupný uživateli. Číslo B je pak závislé na dojednaném řešení, 

protože například u vysoké dostupnosti sem nebudou započítány hodiny, kdy byl systém 

nedostupný kvůli plánované opravě, zatímco u nepřetržité dostupnosti se i plánovaná 

oprava započítává do proměnné B. Obvykle bývá za A dosazen počet hodin v měsíci a 

dosažená dostupnost pak musí být vyšší nebo rovna dohodnutému SLA v procentech. 

Samozřejmě se tyto kategorie dají kombinovat a jejich výběr je největším aspektem pro 

celkový návrh architektury, odhad nákladů a odrazovým můstkem pro další dílčí části 

projektu. Pokud je akceptováno určité SLA, například od pondělí do pátku 7-18 hodin, 

během kterého nesmí dojít k neplánovanému výpadku, ale pokud k onomu výpadku, 

vlivem například lidské chyby, dojde, je většinou ve smlouvách finanční vyrovnání 

v podobě, které musí IT provider zaplatit společnosti, jež byla tímto výpadkem postižena 

a přišla tím o potencionální zisk. Tyto pokuty bývají obvykle velmi vysoké a tudíž by 

mělo být snahou vytvořit co nejlepší architekturu, která zabrání alespoň těm výpadkům, 

které nebyly způsobeny lidským faktorem. 

1.6.1 Replikace dat 

Replikace dat se hlavně nyní při rozvoji cloudových řešení stává velmi frekventovaná. Je 

klíčem k mobilitě a dostupnosti. Aniž bychom si to uvědomovali většina z nás má chytrý 
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mobilní telefon, jehož data jsou posílána přes internet do vzdálených úložišť a my tak 

synchronizujeme například kontakty mezi několika zařízeními. V případě ztráty 

mobilního telefonu můžeme během chvíle mít zpátky svá data z kalendáře, anebo 

pokračovat v psaní dokumentu, který jsme rozpracovali na pracovní stanici, doma na 

svém laptopu (pokud to firemní pravidla dovolují). 

Replikace nám může pomoci pokud dojde k nějakým problémům v dnešních 

komplexních systémech, které se většinou skládají z mnoha jednotlivých částí, z nichž 

každá má své určité úskalí. Jmenujme některé nejběžnější důvody výpadků systémů v IT 

prostředí: 

• Softwarové chyby 

• Chyby lidského faktoru 

• Přetížení systému 

• Poruchy elektronických komponent 

• Cílené útoky 

• Ekologické katastrofy 

• Plánované údržby [12] 

Je však potřeba mít na paměti, že replikace dat, pokud není pečlivě řízena, může přinést 

řadu problémů. Jmenujme například konzistenci dat, snižování celkové propustnosti 

systému, zvýšená šance pro vznik takzvaných „deadlocků“ a oslabuje bezpečnost proti 

útokům zvenčí. Chyby v síťové komunikaci tato rizika ještě zvyšují, zvláště když 

vezmeme v potaz, že u asynchronní replikace je těžké rozlišit výpadek celé sítě od 

prostého krátkodobého zahlcení, které způsobí pomalou odezvu. [12] 

Replikace dat, jako technika zabezpečení vysoké dostupnosti, může být na aplikační 

úrovni stejně tak jako na úrovni společných systémových služeb, jako například databází, 

distribuovaného souboru, objektově-orientovaných systémů nebo i komunikace mezi 

procesy. [12] 

Základní dva druhy replikace jsou synchronní a asynchronní. Jak lze vyčíst z Obr. 7, 

synchronní replikace je ta, u které zdrojový systém nejprve čeká na odpověď ze strany 
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replikačního serveru, než dojde k dalšímu zápisu. To má za následek zpomalení celého 

systému, pokud vázne komunikace mezi zdrojem a cílem replikace. Naopak u 

asynchronní replikace se nečeká na potvrzení přijetí dat ze strany replikačního serveru. 

Proto nehledě na výpadek celé replikační síťové komunikace, uživatel nepozná na 

systému žádné zpomalení nebo změny. Zde je ovšem zase oproti prvnímu řešení 

nebezpečí ztráty dat mezi zdrojem a cílem. 

 
Obr. 7: Rozdíl mezi synchronní a asynchronní replikací, Zdroj: vlastní zpracování 

Ať se již společnost rozhodne pro použití asynchronní nebo synchronní verze replikace, 

jsou obě metody velmi dobrým prostředkem jak zabránit nebo omezit výpadky systému 

na minimum a splnit tak požadavky zákazníka na SLA. 

1.6.2 Clusterové systémy 

Clusterové systémy (řešení), jsou odpovědí na mnoho problémů spojených s docílením 

vysoké dostupnosti dat. Například datová replikace, jak byla popsána v předchozí 

kapitole, je vhodné řešení zabezpečení, protože v případě výpadku jednoho místa, budou 

data k dispozici na místě jiném (platí i z geografického hlediska). Jak se ale k těmto 

duplikovaným datům dostat již samotná replikace neřeší. V případě havárie by tak bylo 

zapotřebí velkého množství manuálních akcí ze strany IT administrátorů, network 

specialistů a aplikačních administrátorů. To samozřejmě prodlužuje dobu, po kterou je 
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systém nedostupný pro zákazníky a snižuje tak procentuálně operační čas 

aplikace/systému. 

Z výše popsaných důvodů tak vznikly clustery, aby tak zautomatizovaly převážnou část 

lidské interakce nebo ji dokonce zcela nahradily. Ovšem zvýšení datové nebo aplikační 

dostupnosti není jediným důvodem pro stavbu clusteru. V zásadě máme tři hlavní důvody 

pro využití těchto distribuovaných systémů.  

• Vysoký výkon: více počítačů pracujících dohromady aby sdílely svůj výpočetní 

výkon 

• Balancování zatížení: slouží pro vybalancování uživatelských požadavků, tak 

aby rozdělil úkoly rovnoměrně mezi více serverů 

• Vysoká dostupnost: více serverů pracujících společně za účelem zajištění 

minimálního času, kdy systém neodpovídá na jeho požadavky [12] 

Pro účel tohoto projektu nás bude zajímat posledně jmenovaný takzvaný „high 

availability cluster“. Cílem je nainstalovat clusterový software na několik serverů. Tento 

software pak monitoruje dostupnost služeb poskytovaných zákazníkovi, které se označují 

jako zdroje (resources). Pokud server zastaví svou činnost vlivem nějaké události jejichž 

neúplný výčet naleznete v sekci 1.6.1, nebo pokud je některý ze zdrojů nedostupný, 

cluster tento stav zjistí a zajistí, aby zdroje byly spuštěné na jiném serveru. [12] 

Je důležité si uvědomit několik aspektů. Za prvé, jakkoli sofistikovaný je software daného 

clusteru, nikdy nemůže zaručit 100 % dostupnost. Vždy, když dojde k nějaké poruše, 

aplikace bude po krátký čas, než se spustí na jiném serveru, nedostupná. Druhou věcí je 

pak rozdíl mezi clustery a virtualizací jako je třeba VMware. Na první pohled se mohou 

jevit tyto přístupy téměř totožné. Pokud jeden z virtuálních serverů přestane odpovídat, 

takzvaný „hypervisor“ musí zajistit, že tento virtuální server i s jeho operačním systémem 

a aplikacemi bude spuštěn na jiném hardwaru. Je zde ovšem zásadní rozdíl. Pokud dojde 

k nějakým problémům pouze na aplikační úrovní, virtuální server se stále může jevit jako 

dostupný, ale zákazník nemůže zapsat svou objednávku nebo změnit stav skladových 

zásob uvnitř podnikového systému. Často v praxi můžete vidět kombinaci těchto dvou 
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přístupů, kdy jsou například servery virtualizovány nad hardwarovou vrstvou a na 

operační systémy těchto VM hostů je naistalován HA (high availability) cluster. [12] 

 
Obr. 8: Schéma high availability clusteru, Zdroj: [12], str. 3 

Pro stavbu takového systému potřebujete nejen dva a více serverů, které jsou propojeny 

přes přepínač. Obvykle se takový celek skládá z těchto částí: 

• Sdílený diskový úložný prostor 

• Několik různých sítí 

• Spojené (bonded) síťové zařízení 

• Multipathing 

• Fencing/STONITH zařízení [12] 

Není nutné, aby všechny tyto části byly v clusteru použity, ale čím více jich použito bude, 

tím větší je pravděpodobnost, že budou pokryty všechny možné druhy poruch a výpadků. 

Bondované síťové karty zaručí, že v případě selhání jedné fyzické karty, mohou pakety 

putovat přes druhou. Vyhýbáme se tak místu zvanému SPOF (single point of failure), kdy 

neredundantní hardwarové části celé architektury, budou mít v případě poruchy za 

následek nedostupnost systému, dokud se tato část nevymění a znovu nezkonfiguruje.  



 34 

Stejné je to i v případě sdíleného diskového úložiště. Na první úrovni chráníte data 

pomocí RAID polí, na druhé úrovni pak ale potřebujete také zajistit dostupnost dat 

v případě výpadku celého diskového pole. V tomto případě pomáhá již popsaná metoda 

datové replikace. 

Zdvojení je nutné také na síťové úrovni. Všechny důležité síťové prvky jako přepínače 

musí být zdvojené a navzájem propojené. To v konečném důsledku vytváří na první 

pohled komplikovaný systém kabelů a vzájemných propojení. Jak vypadá typické schéma 

zapojení sítě můžeme vidět na Obr. 9. 

 
Obr. 9: Typické schéma sítě clusteru, Zdroj: [12], str. 5 

 

Fencing a kvorum 

Až doposud jsme se bavili o problémech týkajících se převážně hardwarových problémů. 

Kromě toho je ale nutné řešit i logické problémy. V oblasti clusterů se můžeme setkat 

s pojmem „split brain“. To je situace, kdy se cluster rozdělí vlivem nejčastěji síťových 

komplikací na dvě či více částí, a každá z nich si myslí, že zbytek clusteru není k dispozici. 

Tato situace je velmi kritická,  protože je důležité si uvědomit, že v případě sdílených 

souborových systému tak může dojít k tomu, že dvě instance stejné aplikace se budou 
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snažit zapisovat různá data do stejného místa. Konečným důsledkem pak je poškození dat 

a v mnoha případech nutnost obnovení celé databáze ze zálohy. 

Problém řeší právě postupy, které jsou pod anglickými pojmy „fencing“ a „quorum“. 

Kvorum zde představuje jakýsi minimální počet aktivních částí (serverů), aby cluster 

mohl prohlásit sám sebe jako celek za provozu schopný. Kvorum se používá zejména pro 

disaster recovery řešení. Cluster prostě v případě, že nebude mít nadpoloviční většinu 

serverů aktivních, přestane provádět jakékoli akce a zastaví všechny aktuálně aktivní 

činnosti. Kvorum řeší problém co se týče serverů, ale pokud chceme zabránit i problémům 

s resource managementem, potřebujeme ještě další mechanizmus. [12] 

Fencing jak z názvu vyplývá má spojitost s oplocením, ohrazením. Můžeme si to 

představit jako odstavení (oplocení) té části, která sama sebe považuje za jedinou 

dostupnou, protože nevidí ostatní části, ačkoli ve skutečnosti je i zbytek clusteru online. 

Cluster tak spustí hlasování a zastaví činnost serveru(ů), které se nehlásí. Představit si 

můžeme situaci, kdy server, který má momentálně vlastní zdroje a jsou aktivní, se dostane 

vlivem síťových problémů do situace, kdy jej zbytek clusteru nevidí. On sám je ale přitom 

aktivní. Zbytek clusteru přehlasuje onen node, aby se předešlo situaci, kdy cluster spustí 

zdroje na jiném serveru (přičemž původní je také stále aktivní) a budou tak běžet dvakrát. 

Fencing mechanismus proto pošle přímý příkaz pro terminování celého serveru(ů), kde 

původně zdroje běžely a pak teprve je začne spouštět jinde. Aby tento systém fungoval je 

samozřejmě nutné mít kromě síťové komunikace ještě nějaké jiné zařízení. Nejčastěji se 

setkáme s těmito: 

• Integrované konzole – jde o zařízení logicky (nebo i fyzicky) oddělené od 

samotného serveru s vlastním síťovým připojením, umožňující monitorovat a 

provádět základní serverové operace jako zapnutí, vypnutí nebo restart (HP ILO, 

Dell DRAC, IBM RSA nebo IMM) 

• Síťové napájecí jednotky se vzdálenou zprávou (například APC master device) 

• STONITH pomocí disku – používá vzdálený disk pro funkce fencingu 

• Hypervisor – pokud se jedná o cluster řešený pomocí virtuálních serverů [12] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Analytická část poskytuje základní informace a obecné seznámení se společností. V druhé 

části je analýza vnějšího a vnitřního prostředí spolu se SWOT analýzou, což dohromady 

poskytuje dostatek informací k zamyšlení se nad změnou, který tento projekt má vytvořit. 

V závěru je pak analytický rozbor současného informačního systému a jak do něj zapadá 

klientem požadovaná implementace aplikace. 

V čase kdy píši tuto diplomovou práci jsem zaměstnancem nadnárodní společnosti, která 

poskytuje podporu v oblasti IT a s tím spojené další služby nebo výrobky. V minulosti 

patřila, a i v současnosti stále patří, mezi největší hráče na trhu a v mnoha případech vize 

této společnosti ukazují směr, kterým se mohou v budoucnu vyvíjet technologie nebo 

hardware po celém světě. Umožňuje mi to během mé praxe setkat se a pracovat 

s nejnovějšími a mnohdy velmi nákladnými HW nebo SW řešeními. 

Stejně jako se tato firma vyvíjí a neustále zavádí nové technologie a postupy, každá větší 

či menší firma se snaží jít s dobou a zavádět nové mechanismy, tak aby nezaspala dobu a 

nepřišla tak o svůj podíl na trhu nebo si vybudovala lepší pozici. V současné době je tu 

několik trendů, které se ve firemním IT světě začínají stále častěji objevovat. Nejčastěji 

jde o: 

• Cloudové řešení nebo také private cloud či hybrid cloud 

• IoT – internet věcí 

• Blockchain – nová platforma pro transakční výměny  

• Učící se systémy 

• Clustery zajišťující téměř nepřetržitou dostupnost IS 

• In-memory computing 

Proto přicházejí nové kontrakty nebo projekty na jejich zavedení. Jelikož podporu IT 

oblasti, ve které pracuji, hledají převážně velké společnosti generující miliardové obraty 

(USD), setkávám se s projekty, mající za cíl právě zavedení některých z těchto moderních 

technologií. Poslední dvě jmenované řešení jsou předmětem projektu, jenž tato 

diplomová práce popisuje. 
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2.1 Profil společnosti 

Pravidla společnosti, která je mým zaměstnavatelem a mé závazky jakožto zaměstnance 

IT podpory tohoto klienta mi nedovolují přímo jmenovat o kterou firmu se jedná, 

z jasného důvodu, že jako velká IT společnost máme smlouvu i s jinými partnery a 

klienty, kteří mohou být přímými konkurenty a dověděli by se tak o strategických 

záměrech soupeřících společností. Proto zde nikde neuvedu přímo název. Zdrojem 

informací v úvodu jsou vnitřní materiály firmy. 

Klient, který projekt zadal je mezinárodní maloobchodní společnost s více než stoletou 

historií, která začínala jako lokální obchod s oblečením. Nyní obchoduje převážně se 

zbožím z oblasti potravin a drogerie. Jedná se o poměrně velkého hráče na trhu v severní 

Evropě. Zde několik základních údajů: 

• Zboží prodává v téměř 1 500 obchodech 

• Obchody jsou lokalizovány ve 4 zemích Evropy 

• Zaměstnává přes 50 000 lidí 

• Měsíčně v jejich obchodech proběhne okolo 40 milionů nákupů 

• Každý den obslouží přes milion zákazníků 

2.1.1 Finanční výsledky 

Co se týká finančních ukazatelů a údajů z roku 2016, celkový obrat společnosti činil 7,8 

miliardy euro. EBIT (earnings before interest and taxes), který se často používá pro 

srovnání firem z různě daňově zatížených zemí a ve výkazu zisků a ztrát jej můžeme 

nalézt pod pojmem provozní výsledek hospodaření, byl 290 milionů eur. EBITDA pak 

činil 400 milionů. ROIC (return on invested capital) byl 10 % a procentuální hodnota 

ROE se zastavila na 17,3. 

Pokud tato čísla srovnáme s předchozím rokem, dojdeme k závěru, že obrat se zvedl 

meziročně o 0,73 %. EBIT ovšem klesl o 15,2 procent, stejně tak u ROE došlo ke snížení 

hodnoty z 22,8 na 17,3 procenta. Dalším ukazatelem, kde došlo k poklesu, je ROIC a zde 

se jedná o 2 %. 
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2.1.2 Organizační struktura 

Organizační struktura má poměrně běžnou podobu u takto velkých mezinárodních firem. 

Veškeré vedení společnosti spadá pod výkonného ředitele, který má pod sebou osm 

viceprezidentů. Prvním z nich je zároveň finančním ředitelem, dva další jsou ve funkcích 

ředitelů dceřiných společností. Zbytek se pak dělí do těchto částí, z nichž každá má svého 

hlavního zástupce, který je zároveň viceprezidentem: 

• Obchod 

• E-commerce 

• IT 

• Dodavatelský řetězec a logistika 

• Lidské zdroje 

 
Obr. 10: Organizační struktura společnosti, Zdroj: vlastní zpracování 

Představenstvo je tvořeno předsedou, několika výkonnými řediteli jiných společností a 

dvou představitelů z řad zaměstnanců.  

2.1.3 Zadání projektu 

Zadání projektu je ve stručnosti, pokud by mělo být popsáno jednou větou, zavedení 

aplikace SAP CAR do současného informačního systému. Tato aplikace by měla 
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fungovat jako jakési „sidecar“ řešení, jehož hlavním účelem je mít k dispozici silný 

nástroj pro rychlou analýzu prodejů, na jejichž základě se může vedení společnosti zavčas 

rozhodovat a měnit strategie v návaznosti na požadavky a trendy v nákupech zákazníků. 

Zdrojem dat pro tyto analýzy budou převážně data ze současného ERP systému, odkud 

budou muset být extrahovány a transformovány formou takzvaného ETL procesu. Tím 

se očistí od nechtěných hodnot, duplikátů a převede se do cílového formátu, který umožní 

co nejrychlejší zpracování dat pro budoucí analýzy.   

Dílčí podmínkou, na které se bude tato diplomová práce zaměřovat převážně v praktické 

části, je pak požadavek na maximální dostupnost produkčního SAP CAR podsystému. 

Zákazník si přeje, aby nehledě na poruchy SW či HW části, které tvoří spodní vrstvy IS, 

byly data pro tyto analýzy k dispozici pouze s minimálním časem na zotavení z havárie. 

V angličtině se tyto schopnosti nazývají High Availability a Disaster Recovery. 

Jako poslední hlavní podmínka bylo použití in-memory databáze SAP HANA. Firma si 

vyžádala tuto databázovou platformu, aby vyzkoušela nejmodernější trendy v oblasti IT, 

kde DB běžící v operační paměti ve spojení s použitím sloupcového uložení dat, která 

jsou nyní jedny z posledních razantních technologických změn v jinak poměrně 

konzervativním světě podnikových informačních systémů. Společně s touto databází si 

mohou vyzkoušet i SAP Fiory prostředí, ve kterém vidí SAP budoucnost všech svých 

systémů, stejně tak jako bude HANA představovat v budoucnu jedinou možnou platformu 

pro jejich informační systémy, pokud setrvají u produktů z dílny SAP. Budou tak 

připraveni na přechod na tuto platformu i u svých ostatních klíčových části IS. 

2.2 Obecná analýza podniku 

Než se začne pracovat s myšlenkou projektu jako je tento, je třeba se podívat a 

zanalyzovat vnější a vnitřní okolí firmy. To nám dá představu o tom, jak si daná 

společnost stojí na trhu, ve kterém realizuje svoji hlavní činnost.  
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2.2.1 Analýza okolí podniku 

Prvním krokem v takovém případě bývá takzvaná SLEPT analýza. Tato analýza se 

zabývá obecným okolím firmy jako takovým a posuzuje jej v pěti obecných faktorech, 

jejichž názvy vycházejí z jednotlivých písmen názvu této analýzy: 

Sociální faktory 

Společným problémem v oboru je měnící se základna zákazníků. Každá generace má jiný 

pohled na to, jakým způsobem nakupovat, jak často a v jakém množství. V dnešní době 

je obvyklé, že rodina chodí jednou týdně na větší nákup a poté jen na drobné nákupy 

pečiva. Další související faktor je, jak kvalitní zboží nakupují, dříve bylo častější, že lidé 

nakupovali především zboží v akci a přednost dávali nižší ceně, dnes se, především 

v západní a severní Evropě, více zajímají o kvalitu výrobků.  

Problém, který se v poslední době vyskytuje v zemích EU ve spojení s obchody, je malý 

zájem o některé pracovní pozice jako je pokladní. Tento problém se pak musí řešit pomocí 

pracovníků na poloviční úvazek a brigádníků z řad studentů. 

Legislativní faktory 

Vzhledem k tomu, že tento klient je nadnárodní firma, musí mít velmi dobrý přehled o 

tom, jaké zákony postihují podnikání v dané zemi, daňové zákony států, kde je zboží 

prodáváno a jak musí být zboží popsáno, aby se mohlo v dané zemi vůbec legálně 

prodávat. Označení alergenů, nutriční informace a mnohé další parametry složení jsou 

nedílnou součástí. Někde je navíc o státních svátcích zakázáno, aby ochody byly 

otevřené, jinde to zase problém není. Důležité je proto umět se zorientovat a všechna 

nařízení, zaměstnanecká práva, podmínky prodeje, zákony a jejich změny včas 

identifikovat a vhodně na ně reagovat. 

Ekonomické faktory 

Jak již bylo řečeno, tato společnost je do velké míry závislá na cenách výrobků ze strany 

dodavatelů. Záleží tedy značně na pohybu cen základních surovin a na správném výběru 

dodavatele, s tím souvisí samozřejmě i kurzy mezi eurem a měnami států odkud výrobky 

pocházejí, stav ekonomiky v těchto státech a daňové zatížení. Především jde o kurz mezi 
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dolarem a eurem. V neposlední řadě pak ovlivňuje firmu výše úroků, protože mají značný 

počet hypotečních úvěrů, takže i malé změny v bankovních úrokových mírách se mohou 

výrazně podepsat na finančním zdraví podniku. 

Politické faktory 

Legislativní a politické faktory spolu úzce souvisejí. V zemích, kde firma realizuje svoje 

obchodní záměry, vstoupila před 1.lednem 2016 nebo po něm v platnost řada nových, 

revidovaných nebo více či méně pozměněných mezinárodních standardů ze strany IASB 

(International Accounting Standards Board), které se týkají účetních výkazů a byly 

schváleny Evropskou unií.  

Dalším problémem v poslední době je přemíra migrantů ze zemí zatížených válkou nebo 

chudobou, převážně ze Sýrie a Afganistánu, a v neposlední řadě ze zemí s vysokým 

výskytem teroristických útoků. Tyto negativní události ovlivňují stabilitu politických 

systémů. Země, které jsou tímto postihnuty představují riziko pro otevírání nové pobočky, 

kvůli vysokým nákladům a bezpečnosti. Naštěstí je prozatím situace stabilizována a klient 

není větší mírou zasažen těmito událostmi.  

Technologické faktory 

Co se týče technologických faktorů, jedná se především o oblast logistiky a informačních 

systémů, kde se rychlým tempem rozvíjí a vznikají nové technologie. Pro firmu jako je 

tato, jejíž hlavní obchodní činnost je prodej položek nakoupených od dodavatelů, je 

důležité se zaměřit na náklady na skladování a přepravu, kromě toho také vytvářet 

účinnou propagační politiku.  

Samozřejmě je velmi finančně náročné zavádět všechny účinné metody, na druhou stranu 

nelze ale usnout na vavřínech, a proto je nutné se zaměřit na technologie hýbající poslední 

dobou světem, jako jsou IS v cloudu, internet věcí, učící se systémy a další. 

2.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Poté co bylo prozkoumáno okolní prostředí je třeba se věnovat i firmě jako takové. Pro 

zanalyzování faktorů ovlivňujících vnitřní dění podniku se nejčastěji používá takzvaná 

metoda 7 S. 
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Strategie 

Jak už to u většiny velkých nadnárodních společností bývá, je cílem i této být na prvním 

místě ve svém oboru podnikání což je v tomto případě maloobchodní činnost v zemích, 

kde se nacházejí obchody této firmy. První nejen co se týče finančních výsledků, ale i 

spokojenosti zaměstnanců a hlavně zákazníků. 

Dalším dílčím cílem je zdvojnásobení obratu jedné z firem, kterou společnost vlastní a 

do které investovala nemalý kapitál. Zaměřit se také na online nákupy a zvyšování zisku 

v této oblasti. V neposlední řadě pak být agilní a budovat dlouhodobě udržitelnou silnou 

pozici na trhu.  

Struktura 

Styl řízení je veden pomocí výkonných ředitelů, kde každá z firem získaných akvizicí má 

své vlastní vedení dosazené z mateřské společnosti. Toto vedení na nejvyšší úrovni vždy 

spadá pod CEO celé skupiny. Zbytek je rozdělen podle ekonomických částí na finance, 

logistiku, lidské zdroje, obchodování a online obchodování.  

Obchodní činnost jako taková je pak rozdělena na jednotlivé části podle druhu 

prodávaného produktu, například oblečení nebo potraviny. Struktura dále pokračuje 

oblastními vedoucími a vedoucími jednotlivých obchodů. Na konci této hierarchie jsou 

pak výkonní zaměstnanci, přičemž struktura je pevně daná v podobě stromu, kde se dá 

přesně dohledat pod kterého manažera nebo pod jaké vedení každý zaměstnanec spadá. 

Systémy 

Hlavním systémem a srdcem každého podniku je IS. Nejinak je tomu i v tomto případě. 

Ten je delší dobu bez výrazných zásahů, což přináší na jedné straně stabilitu, na straně 

druhé je ale zapotřebí čas od času investovat do inovování, aby se zvýšila funkcionalita, 

uživatelská přívětivost nebo rychlost odezvy. 

Veškeré hlavní dokumenty jsou tedy tvořeny a uchovávány v IS SAP aplikacích (ERP, 

SRM, SCM a další). Komunikační systém je pak převážně veden pomocí emailů 

v angličtině, protože se jedná o mezinárodní společnost. 
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Spolupracovníci 

Klient zaměstnává přes 50 tisíc lidí různých schopností a znalostí, čímž patří ve všech 

zemích, kde operuje, mezi největší zaměstnavatele. Nabízí práci bez ohledu na národnost, 

pohlaví a kulturu. Pracovníci jsou rozděleni podle pozic, ve kterých pracují a existují 

cesty, jak se dostat na vyšší pozice, které jsou samozřejmě lépe platově ohodnocené. Tyto 

cesty v podstatě kopírují strukturu a systém vedení. Zaměstnanci jsou hodnoceni každý 

rok a motivováni pomocí finančních bonusů a podporování ve zdravém životním stylu 

pomocí příspěvků na fitness aktivity. 

Styl vedení 

Na nižších úrovních jsou zaměstnanci vedeni spíše autokratickým managementem, kde 

má manažer hlavní kontrolu nad veškerým děním. Směrem výše ve struktuře jsou někde 

od úrovně oblastního vedoucího více volné ve vyjadřování a mají možnost ovlivnit nejen 

běh své části ale třeba i celé společnosti. To znamená, že směrem ke špičce hierarchie se 

vedení mění na demokratické. 

Schopnosti 

Schopnosti každého pracovníka jsou pro bezproblémový chod firmy klíčové. „Řetěz je 

pouze tak silný jako jeho nejslabší článek“ a to platí v podnikové praxi stejně jako jinde. 

Zaměstnanci mají přístup ke školícím videím, které jim pomáhají v kariérním postupu na 

vyšší pozice. Veškerý vyšší management musí ovládat kromě svého mateřského jazyka 

ještě navíc jazyk anglický jakožto hlavní firemní jazyk. Společnost zaměstnává na mnoha 

pozicích špičkové odborníky ve svých oblastech, hlavně v oblasti obchodní strategie. 

Sdílené hodnoty 

Kromě toho, že se společnost snaží budovat povědomí o hlavních cílech pomocí e-

learningů a videí posílaných v elektronické poště, aby tak každý znal svou úlohu a jak 

s ní přispívá k naplnění mise/vize. Navíc je uvnitř firmy poměrně silné zaměření na 

společenskou odpovědnost organizace. Firma si zakládá na vytváření povědomí o 

důležitosti snížení ekologické stopy. 
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2.2.3 SWOT analýza 

Po analýzách vnějšího a vnitřního okolí metodami 7S a SLEPT se obvykle používá 

SWOT analýza pro svůj komplexní pohled na vnitřní fungování firmy i na její okolí. Je 

jakýmsi shrnutím a měla by dát jasnou odpověď, zda změnu (v tomto případě projekt) 

přivést do prvotní fáze či nikoli. Rozděluje se do dvou základních částí: 

• Silné a slabé stránky – vnitřní faktory 

• Příležitosti a hrozby – vnější faktory 

Silné stránky 

Silné stránky této společnosti jsou zejména stabilní prostředí s nadnárodním rozšířením 

podnikání, které umožňuje pak na těchto základech dále stavět. Používá nejmodernější 

technologie z oblasti logistiky. Dlouhá historie společnosti vytváří postupně dobré jméno 

v zemích, ve kterých realizuje svou primární činnost podnikání. Jméno firmy je velice 

známé a jelikož prodává základní potraviny denní spotřeby neexistuje téměř nikdo kdo 

by firmu neznal nebo o ní nikdy neslyšel v daných zemích. 

 Znalost oboru je na vysoké úrovni a monitorování konkurence a jejich strategie je 

poměrně detailní. Jako poslední důležitou silnou stránku pak jmenujme dostatečné 

finanční zdroje, které firma akumulovala během let a vytvořila tak značné jmění 

umožňující firmě investovat do různých oblastí.  

Slabé stránky 

Naproti tomu jsou slabé stránky. Firmě se nedaří dost rychle reagovat na požadavky 

zákazníků. Konkurence je velká a je důležité mít po ruce co nejrychleji data a analýzy 

prodeje, tak aby se vedení firmy mohlo rozhodovat, jak postaví svůj marketing anebo 

které zboží zlevní společně s jiným. Zvláště, když musíme mít na mysli, že tato společnost 

nemá žádný vlastní výrobek, ale pouze nakupuje produkty a pře-prodává je ve svých 

obchodech, a tak se příliš není čím lišit od konkurence než cenovou politikou a správným 

nastavením cenově výhodných akcí. S tím souvisí také dlouhou dobu neinovovaný 

systém. V této oblasti zaujala firma zbytečně defenzivní strategii, kterou je potřeba 

odbourat a investovat peníze do inovací IS.  
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Ve firmě je problém s vysokou fluktuací zaměstnanců a s ní spojeným problémem 

s nedostatkem pracovních sil na nižších úrovních. Převážně se jedná o pokladní a další 

zaměstnance pracující přímo v obchodech na plný úvazek. Tento problém je odstraňován 

nabíráním středoškolských a vysokoškolských studentů na doplňování zboží nebo noční 

inventury. 

V neposlední řadě, ačkoli firma stále generuje nemalý zisk, se pak objevuje trend 

klesajících finančních ukazatelů, které patří mezi hlavní měřítka zdraví podniku. Proto i 

z hlediska struktury majetku a pohledu na jednotlivé části rozvahy, bude možná potřeba 

podnik restrukturalizovat. 

Příležitosti 

Příležitostí se naskýtá poměrně dost v daném odvětví. Protože firma nyní generuje značný 

obrat i zisk je možné pomocí akvizic získat pod svou svrchovanost další klíčové 

společnosti, které mohou pomoci například při distribuci nebo jako další zdroj financí 

v podobě menších obchodů uvnitř ekosystému supermarketů. Naskýtá se také možnost 

expanze do další země, vzhledem k poměrně podobným typům zákazníků u severských 

států. 

Také se nedá v dnešní době opomenout jeden vzrůstající trend zákazníků v nakupování 

potravin. Lidé se začínají výrazně zajímat o to jaké potraviny konzumují. Na vzestupu 

jsou proto bez laktózové, bezlepkové a jiné výrobky obsahující minimum alergenů a 

siřičitanů. Dále tu máme zvyšující se povědomí o původu potravin. Bio původ, volný 

chov, vypouštění zvířat na volnou pastvu a vyhýbání se generickým krmivům je stále 

častěji rozhodujícím faktorem při výběru jídla. 

Jednou z příležitostí, která souvisí i s ekologickou stopou je minimalizace potravinového 

odpadu. Denně supermarkety musí likvidovat stovky tun potravin, které se neprodaly. 

Zde již přestává pomáhat zlevnění na poslední chvíli, ale je potřeba se zamyslet, jak se 

dá tento odpad minimalizovat tím, že se využije například pro hnojení nebo existují 

restaurace, které odkupují od supermarketů potraviny blížící se datu spotřeby, a ještě ten 

den z nich vaří jídla pro své zákazníky. 
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Hrozby 

Každá obchodní společnost je více či méně závislá na ceně produktů z dodavatelské 

strany. Jelikož se jedná o klasickou síť supermarketů, prakticky všechno zboží pochází 

od externích dodavatelů. Na druhou stranu existuje většinou větší množství 

konkurenčních firem, od kterých se může rozhodnout zboží odebírat. 

Jednou z největších hrozeb je konkurence. Zákazník má velký výběr obchodů, kam může 

zajít a zakoupit předměty denní spotřeby a potraviny. Rozhodnutí většinou stojí na tom, 

kde je momentálně zlevněné zboží, které zákazník nejvíc potřebuje anebo subjektivnější 

faktory jako přehlednost a čistota obchodů. Není radno podcenit i ten nejmenší detail, 

který rozhodne, že zákazník půjde nakoupit právě do této sítě. 

Posledním větším problémem je pak ztráta partnerských vztahů u exkluzivních 

dodavatelů. Ti mohou kdykoli přejít ke konkurenci a vytvořit nové problémy s udržením 

klientely. 

 
Obr. 11: SWOT analýza, Zdroj: vlastní zpracování 
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Po prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí a provedení závěrečné SWOT analýzy, je 

tedy třeba se zamyslet nad základní otázkou, zda má smysl do této změny investovat. Jak 

se ukázalo, je zde více slabin, které by mohly býti tímto projektem odstraněny. Na jedné 

straně tu sice máme značné prvotní náklady na licence, HW a projekt jako takový, plus 

pozdější režijní náklady. Na straně druhé pak potřeba lépe a rychleji analyzovat prodejní 

data, k čemuž není ERP systém stavěný a BW systém je naopak příliš robustní a spíše 

odpovídá na otázky dlouhodobější strategie. Jak firma, ve které pracuji, tak tento náš 

klient však věří, že CAR aplikace může zvednout prodeje o nezanedbatelnou hodnotu, 

protože trendy v nakupování se mění a je potřeba tyto výkyvy včas rozpoznat. 

2.3 Současný stav IS 

Po identifikaci potřeby změny a jejího zdůvodnění, je nutné se podívat na to, jak vypadá 

informační systém společnosti v současnosti, aby se mohlo navrhnout finální řešení 

architektury, potažmo projektu. Díky tomu bude možné si vytvořit ucelenou představu o 

tom, jak bude zapadat nová část IS mezi ostatní díly, aby se neporušil chod a vše 

fungovalo podle očekávání. 

2.3.1 Power Servery 

Již od počátku zavedení informačního systému od společnosti SAP SE, používá tato firma 

HW řešení od IBM. Servery jsou tedy Power System, které byly poměrně nedávno 

upgradovány a jsou nyní ve verzi 8. Konkrétně se jedná o servery IBM Power System 

E880, které používají procesory platformy Power (vlastní řešení společnosti IBM).  

Každý tento systém se skládá s takzvaných „stavebních bloků“, což jsou samostatné 

jednotky mající vlastní zdroj, procesory, paměťové moduly a několik PCIe slotů. Tyto 

jednotky mohou být celkem čtyři (jak ukazuje Obr. 12) a obvykle pak tvoří obsah jednoho 

racku. 
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Obr. 12: Power E880 server, Zdroj: [19] 

PowerVM  

Hardware poskytnutý serverem jako je RAM, procesor, disky, ale i síťové karty jsou poté 

nabídnuty operačnímu systému formou virtualizace, která se v tomto případě nazývá 

PowerVM. V centru této technologie je takzvaný VIO server (Virtual I/O), ten společně 

s hypervisorem slouží k přerozdělování výpočetní výkonu konfigurovatelnému počtu 

virtuálních serverů (dále jen VM – virtual machine). Těm se v prostředí PowerVM říká 

logický oddíl nebo LPAR (logical partition). 

PowerVM umožňuje rychlé vytváření nebo vyřazení z provozu virtuálních serverů, které 

mohou hostit operační systémy AIX nebo Linux, případně IBM i. Kromě toho může 

dynamicky přiřazovat CPU, paměť a další I/O zdroje těmto LPARům. Toho se dá využít 

pokud dvě různé aplikace běžící na stejném Power serveru potřebují každá v jiný čas 

maximalizovat svůj výkon. Jedné lze přiřadit více výkonu během dne pro uživatele 

pracující v systému, druhé pak spíše během noci na tvorbu reportů. Zjednodušené schéma 

architektury PowerVM je vyobrazeno na Obr. 13, kde pod označením „partition“ je 

myšlen zmíněný LPAR. 
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Obr. 13: Abstrakce fyzického HW pomocí Power hypervizoru, Zdroj: [15], str.16 

2.3.2 AIX 

Operační systém používaný pro virtuální servery je AIX. Je to 64 bitový OS založený na 

unixové bázi od společnosti IBM. Práce s procesy, soubory a další základní funkce se 

svou podstatou neliší od ostatních unixových systémů. Má svůj vlastní systém práce 

s disky nebo obecně s diskovým prostorem, kterému se říká Logical Volume Management 

(LVM). Dále se liší pouze v drobnostech, samozřejmě tou hlavní odlišností je, že AIX 

běží pouze na procesorech Power. V současnosti firma používá verze 7.1 Technology 

Level 0, service pack 1. Klient se snaží zhruba v půlročních cyklech instalovat nejnovější 

záplaty a servisní balíčky.  

PowerHA 

PowerHA je v podstatě software pro operační systém AIX, který umožňuje vytvořit 

clusterový systém. Dříve byl tento software známý pod zkratkou HACMP z anglického 

High Availability Cluster MultiProcessing. Vznikl v IBM jako reakce na clusterové 

systémy ostatních unixových operačních systémů jako HP nebo Solaris. Klient tento SW 

používá pro své hlavní produkční systémy, společně s vitalizací PowerVM tak tvoří 

poměrně robustní systém pro zvýšení dostupnosti svých aplikací. 
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Například pro aplikační server mohou existovat dva LPARy na dvou různých fyzických 

System p serverech. Ty pak sdílí nějaký společný SAN storage a komunikují přes dvě 

sítě. Mají společný set IP adres a LVM zdrojů. Jeden ze systémů je pak v pasivním módu 

a druhý v aktivním. Pokud se vyskytne problém, PowerHA manager, který je 

nainstalovaný na obou serverech zařídí, aby se aplikace stala aktivní na druhém dříve 

pasivním serveru. [18] 

2.3.3 DB2 

Jako databáze pro zákaznické aplikace se vyskytuje až na výjimky převážně DB2 od 

společnosti IBM. Jedná se o klasickou relační databázi ovládanou pomocí jazyka SQL a 

ukládající informace do tabulek, sloupců a řádků. Na úrovni souborového systému pak 

data ukládá to kontejnerů což jsou zase jen ve své podstatě soubory. Verze je nyní 10.5 

fix pack 7 v 64 bitové podobě. 

2.3.4 SAP Business Suite 

Firma, která si zadala tento projekt používá výhradně systémy společnosti SAP SE. 

Společnost jejíž podnikové systémy používá více než 350 tisíc firem po celém světě (ve 

180 státech), byla založena pěti bývalými zaměstnanci IBM. Zaměstnává přes 85 tisíc lidí 

ve 130 státech světa a má pětačtyřiceti letou historii. Co se týče prodeje softwaru a služeb 

s ním spojených patří mezi největší společnosti světa. Ve svém cloudu nyní mají 125 

milionů předplatitelů. Mezi 2000 nejúspěšnějších společností podle žebříčku časopisu 

Forbes z nich 87 % používá jejich systémy. [14] 

Integrován je téměř celý balíček aplikací SAP Business Suite, který využívá platformu 

zvanou NetWeaver. Kromě srdce celého informačního systému v podobě ERP jádra 

používají i další dílčí systémy, všechny od společnosti SAP. Celkově tedy jsou to tyto 

aplikace: 

• Enterprise Resource Planning (ERP) 

• Business Warehouse (BW) 

• Customer Relationship Management (CRM) 

• Supply Chain Management (SCM) 
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• Supplier Relationship Management (SRM) 

• Human Capital Management (HCM/HR) 

Kromě těchto základních softwarových produktů ještě používají podpůrné aplikace jako 

SAP Solution Manager, samostatné aplikační servery (ať již ABAP nebo Java) a SMD 

agenty, lifecache a další. Verze NetWeaver je na většině aplikačních serverech 7.3 na 

ERP je konkrétně 7.31 service pack 12. 

SAP ERP 

Pro tento projekt jsou nejdůležitější, a proto se na ně musíme zaměřit, dvě aplikace. A to 

ERP a Solution Manager (dále jen SolMan). ERP jak již bylo popsáno v teoretické části 

obsahuje základní obchodní data, položky prodeje, faktury a další doklady. Je srdcem 

celého Business Suite řešení a z něj se také budou brát data pro SAP CAR. 

Firma má nyní tuto aplikaci ve verzi SAP ERP 6.0. To je následník předchozích produktů 

jako SAP ECC 5.0, mySAP ERP 2004 a SAP R/3.  Součástí této aplikace je v minimální 

instalaci SAP ECC (ERP Central Component) a dále pak volitelné součásti v podobě 

addonů. V budoucnu je možno tento software povýšit na SAP S/4HANA, který je 

nástupcem ERP a ECC. [16] 

ERP tedy v tomto případě slouží jako hlavní zdroj dat pro požadovanou SAP CAR 

aplikaci.  Informace, ze kterých se čerpá pro následné analýzy a které jsou z ERP systému 

extrahovány jsou zejména tyto: 

• Obchodní dokumenty, včetně objednávek a fakturačních dokladů 

• Údaje o inventáři uchovávané v modulu řízení zásob a fyzického inventáře (MM-

IM) 

• Master data jako čísla obchodů nebo obchodních položek [17] 

SAP Solution Manager 

SolMan je naproti tomu jakýmsi pomocným systémem, do kterého jsou registrovány 

ostatní systémy a slouží převážně administrátorům pro technické analýzy. Schraňuje totiž 
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technické informace jako jsou verze ostatních aplikací, verze databází, jejich service 

packů nebo fix packů, dále pak pomáhá při updatech nebo nových instalacích.  

V neposlední řadě získává cenné informace o problémech, které mohou nastat. Pomocí 

agentů nainstalovaných na monitorovaných systémech sbírá upozornění, varování, a 

chybové hlášky a může tak včas upozornit na blížící se problémy. Pomocí dat o využití 

procesoru, využití paměti a disků generuje týdenní takzvané „EWA reporty“ (Early 

Watch Alert), které jsou velmi detailní a mohou sloužit k včasným zásahům v systému a 

předejít tak nechtěným pádům aplikací, serverů nebo databází.  

 
Tab. 5: Přehled stávajících řešení a jejich verze, Zdroj: vlastní zpracování 

2.4 Časový harmonogram 

Prostředí současného informačního systému tedy bylo zanalyzováno, to je také 

předpoklad pro další krok. Je nutné rozdělit tento poměrně rozsáhlý projekt z na menší 

části.  

Jako hlavní technik pro SAP HANA jsem tedy nejprve vytvořil seznam úkolů, a k nim 

odhadl na základě zkušeností mých a mých kolegů z týmu časovou náročnost 

jednotlivých aktivit. Poté bylo samozřejmě také nutné zamyslet se nad posloupností 

jednotlivých částí, aby na sebe logicky navazovaly, měly své předchůdce a následníky. 

Výsledkem je Ganttův diagram, který lze vidět na Obr. 14. Zvýrazněná je kritická cesta, 

ukazující aktivity, na které je nutné se zaměřit a nepodcenit jejich přípravu, protože 

jakékoli časové prostoje v této části by znamenaly prodloužení celého projektu. To je 

především zajištění hardwarových a softwarových prvků, protože na nich stojí převážná 

většina zbylých aktivit v projektu týkajících se HANA databáze. Naopak například 

Vrstva	informačního	systému Název	produktu Společnost Verze
Hardware Power	System IBM E880
Operační	systém AIX IBM 7.1
Databáze DB2 IBM FP7
IS Business	Suite SAP 6.0
Aplikační	vrstva NetWeaver SAP 7.3
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vytváření logických serverů ve stávajícím prostředí lze prodloužit i o několik dní, aniž by 

se tato skutečnost podepsala na celkové délce. 

Nutno podotknout, že tento diagram je, ostatně jako převážná část praktické sekce 

diplomové práce, zaměřena na produkční systém, který je co do komplexnosti 

implementace zdaleka nejsložitější. Podobně by vypadaly diagramy i pro ostatní části 

tohoto projektu, ovšem chyběla by část s replikací dat a vytvářením linuxového clusteru.  

Celková délka se tedy dostala ke třinácti týdnům, kde u většiny aktivit byla připočítána 

časová rezerva, tak aby v případě komplikací byla možnost v rámci dané odhadnuté délky 

napravit chyby v implementaci nebo nastavení. V konečném důsledku bylo možné 

částečně využít znalosti z implementace test systému a lépe tak odhadovat jednotlivé části 

pro hlavní produkční systém. 
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Obr. 14: Časový harmonogram projektu pro produkční část, Zdroj: vlastní zpracování za použití SW Gantt project 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce bude popsáno, jak celková architektura vznikala na základě 

prvotních požadavků ze strany klienta, které byly zevrubně popsány v analytické sekci. 

Jaké varianty řešení by splnily zadání, jaké z nich nakonec byly vybrány a důvody jejich 

výběru. V závěru je ohlédnutí za způsobem implementace, zhodnocení celého projektu a 

možnosti rozšíření do budoucna. 

3.1 Celková architektura 

Pro provoz CAR analýz jsou zapotřebí určité klíčové a povinné prvky z pohledu 

architektury. Některé aplikace ze stávajícího informačního systému zákazníka budou 

touto změnou afektovány a některé budou muset být do systému zavedeny a vystavěny 

„na zelené louce“. 

Hlavní existující aplikací je tedy ERP systém. Z něj bude brát CAR data. ERP není 

v tomto případě pouze jeden aplikační server a jedna databáze. Klient používá standardní 

SAP landscape. To znamená, že má více vzájemně provázaných a sobě si podobných ERP 

systémů. Konkrétně jsou to test, development, kvalita, pre-produkce a produkce. Takto 

postavený landscape je v praxi zcela běžný, někdy bývá počet systémů menší ale základní 

trojici v podobě development, kvalita a produkce lze nalézt u společností používající 

aplikace z portfolia SAP téměř bez výjimky. Důvod tohoto řešení je prostý, změny 

v aplikaci se nejprve testují a vyvíjejí na prvních dvou systémech a následně probíhá 

kontrola jejich kvality na další části landscapu a teprve poté přecházejí do produkčního 

použití. Tento proces je znázorněn na Obr. 15. Změny se přesunují v rámci toho systému 

pomocí takzvaných transportů. Aby si byly systémy navzájem co nejvíce podobné 

zákazníci obvykle jednou až dvakrát za rok vezmou kopii produkčního systému a 

zkopírují jí postupně do neprodukčních.  
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Obr. 15: ERP landscape, Zdroj: vlastní zpracování 

Každý z těchto ERP systémů musí mít vlastní CAR. Jinými slovy nová aplikace, která se 

bude implementovat musí taktéž kopírovat strukturu landscapu zdrojové aplikace, kterou 

je v tomto případě ERP. V projektu budu popisovat pouze produkční část a nebudu se 

věnovat zbylým částem, a to z toho důvodu, že produkční systém je nejdůležitější pro 

zákazníka a také proto, že na rozdíl od zbylých dílů zde byl požadavek jak na zajištění 

vysoké dostupnosti, tak i zotavení z havárie. Navíc všechny části mají stejnou 

architekturu, a proto by to bylo popisování toho stejného vícekrát. 

Na Obr. 16 je zjednodušený grafický popis finální architektury z aplikačního pohledu. 

Respektive z pohledu toho, jak vlastně data získaná v obchodě načtením na pokladně 

putují celým systémem až se dostanou do analytické CAR aplikace, kde se zpracovávají 

pro tvorbu reportů, případně pro použití dalšími podnikovými aplikacemi, které mohou 

tyto data konzumovat. 

Celý proces je tedy následující. Prodejní data získaná z jednotlivých obchodů putují do 

centrálního ERP systému klienta. Tam jsou uložena v běžné souborové relační databázi 

pro základní kontroly a pohledy. Odtud jsou vybrané tabulky a nové záznamy v nich 

téměř v reálném čase posílány do SLT systému, kde probíhá jejich čištění, transformace 

a posílají se přímo do SAP HANA in-memory databáze, kde jsou nainstalované balíčky 

pro CAR analýzy. 

V posledním kroku jsou data používána již přímo CAR aplikací, která běží na 

standardním NetWeaveru. Aplikace přitom využívá předinstalovaných prvků databáze, 
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která již sama o sobě předpřipravuje data, aby analýzy byly co nejrychlejší. Do CAR 

aplikace pak mají přistup analytici a další uživatelé, kteří používají reporty pro stanovení 

co možná nejlepší obchodní strategie. V dalších sekcích se podíváme na jednotlivé části 

a jejich architekturu. 

 
Obr. 16: Pohled na celkovou architekturu z aplikačního hlediska, Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.1 CAR 

Hlavním důvodem, proč celý tento projekt vznikl bylo přání zákazníka využít aplikaci 

SAP CAR (dále již jen CAR) pro své analýzy prodeje. Jedná se o aplikaci, která slouží 

primárně pro sběr transakčních dat z různých aplikací v rozdílných formátech a nabízí 

pak jeden zdroj dat a multikanálový transakční datový model pro všechny aplikace, která 

tato data konzumují. Z toho vychází i název, který je zkratkou pro úložiště zákaznických 

aktivit (Customer Activity Repository). Tato platforma vznikla, aby zrychlila obchodní 

analýzy a plánování, zlepšila předpovídání poptávky a zvýšila propagaci a efektivitu 
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sortimentu. To jsou zároveň i zákazníkem očekávané přínosy. CAR se skládá ze čtyř 

větších částí, z nichž každá má svůj unikátní úkol: 

• Multichannel sales repository (MSCR) – je základem pro analýzy 

multikanálových transakcí a inventáře, pomáhá určit kanály objednávek, kterými 

mohou být prodejny, call centra nebo online obchody 

• Analytický obsah – pomocí SAP HANA databáze CAR odpovídá na analytické 

dotazy přes velké zdroje dat a umožňuje včasný náhled na prodejní výkony a 

zákaznické chování na všech kanálech 

• Demand Data Foundation (DDF) + Unified Demand Forecast (UDF) – slouží 

k analýze předchozích prodejů a na jejich základě se snaží předpovídat poptávku 

• Inventory visibility – tento modul umožňuje náhled na zásoby a přitom bere 

v úvahu nezpracované prodeje a takzvané neomezené zásoby v ERP systému [20] 

 
Obr. 17: Architektura aplikace CAR, Zdroj: vlastní zpracování dle [17] 

V tomto případě je kladen důraz na DDF a UDF moduly společně s analytickým obsahem. 

Zdrojem dat bude ERP systém zákazníka, odkud se budou převážně získávat takzvaná 

„point-of-sale“ data neboli data, která vznikají přímo na místech kde dochází 

k samotnému prodeji. Další nedílnou součástí je SLT systém, který bude blíže popsán 
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v následujících kapitolách. Slouží pro ETL proces mezi ERP systémem a SAP HANA 

databází pro CAR. Poté je možno tato data použít k analýzám přímo v aplikaci nebo je 

distribuovat do dalších systémů jako je BW. 

3.1.2 SLT systém 

SLT je zkratkou pro SAP Landscape Transformation. Jedná se o replikační balíček, který 

se pouze nainstaluje na čistou aplikační NetWeaver platformu a která musí mít svou 

vlastní databázi. 

Výběr komponent 

Pro tento replikační systém byl výběr poměrně přímočarý. Jako HW vrstva byl použit 

logický oddíl vytvořený pomocí PowerVM s parametry požadovanými dle 

implementační příručky SLT aplikace. Operační systém byl použit AIX a databáze DB2. 

To z toho důvodu, že zákazník měl volné hardwarové logické jednotky na svých 

stávajících serverech, a proto stačilo pouze vytvořit virtuální oddíl a nainstalovat na něj 

operační systém AIX. Z hlediska ceny se tak ušetřily nejen náklady na nový HW, ale i na 

instalaci, protože existující klientův proces tvorby čisté instalace AIX systému přes 

vzdálenou konzoli je otázkou několika příkazů. Druhou věcí pak byly volné licence na 

operační systém, a proto se zakoupila pouze další licence na databázi. 

 
Obr. 18: Architektura SLT, Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vlastně přenos informací skrze SLT replikační server funguje je znázorněno na Obr. 

18. Zdrojový ERP systém musí být obohacen o modul pro čtení a uvnitř databáze jsou 
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ještě navíc vytvořeny tabulky, ve kterých se ukládá delta dat oproti originálním 

zdrojovým tabulkám, do nich totiž nesmí být zapisováno, protože obsahují důležité 

zákaznické informace. Pomocí takzvaných triggerů rozpozná SLT, že proběhla změna a 

dá pokyn k poslání a transformaci dat, jejich čištění a následné mapování na sloupce, 

řádky a atributy tabulek cílového systému. Tím je v tomto případě SAP HANA databáze, 

která pak ukládá data do sloupcových tabulek, odkud je možno z nich čerpat data pro 

analýzy. 

Tato část projektu byla po navržení předána k implementaci týmem zaměřeným přímo na 

SAP Basis aktivity, stejně jako následné nastavení mapování a transformace dat, protože 

zde je velmi důležitá samotná znalost datových struktur tohoto konkrétního ERP systému 

a tabulek v něm obsažených. 

3.2 HANA cluster 

Ačkoli by se mohlo zdát, že se jedná jen o pouhou databázi a že ji proto nebude věnováno 

v diplomové práci, potažmo projektu příliš času, jedná se naopak o stěžejní a zdaleka 

nejnákladnější část celé architektury jak po implementační stránce, tak po hardwarové. 

Zde nelze mluvit o výběru databáze, protože aplikace SAP CAR je optimalizovaná pro 

databázi SAP HANA, a navíc si zákazník tuto DB vyžádal, aby ji mohl otestovat. Proto 

stěžejní prostor bude věnován hlavně výběru HW vrstvy a pak hlavně výstavba clusteru 

a replikace. 

3.2.1 In-memory databáze 

V čem se tedy liší HANA databáze od tradičních souborových jsou především dva 

koncepty. Prvním z nich je uložení dat z tabulek přímo v operační paměti. Vzhledem 

k architektuře dnešních počítačů jsou data uložená přímo v RAM paměti blíže procesoru 

a sběrnice mezi nimi umožňuje mnohonásobně rychlejší čtení a zápis oproti práci s daty 

na pevných i SSD discích. Data jsou načítána do paměti buďto postupně tabulka po 

tabulce, tak jak je zrovna požadavek na data v nich uložená, anebo se dá nastavit které 

tabulky budou po startu HANA DB rovnou uložené do paměti. 
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Druhou odlišností oproti tradičnímu pojetí je ukládání dat nikoli v řádcích, ale ve 

sloupcích. Je to výhodnější z toho důvodu, že většina dotazů na data z tabulek 

informačních systémů společností používá, pokud je správně položena, pouze několik 

atributů. Tabulky přitom mohou mít i stovky dalších atributů, které ale dotaz ke svému 

zodpovězení nepotřebuje, tato data nejsou v tu chvíli relevantní. Vidět to lze dobře na 

příkladu na Obr. 19, kde je znázorněno, kolik dat je potřebné projít pro zodpovězení 

dotazu na tabulku o mnoha atributech, pokud nás zajímá pouze jeden z nich. 

 
Obr. 19: Srovnání řádkového a sloupcového uložení dat, Zdroj: vlastní zpracování 

Sloupcový koncept tedy ve spojení s uložením v paměti přináší markantní zrychlení 

analytických dotazů. Nevýhoda samozřejmě spočívá logicky v HW nárocích na server, 

kdy klient potřebuje až terabyty paměti. Další nevýhodou jsou pak i ceny za licence, které 

jsou vyšší než u tradičních databází. 

3.2.2 SAP HANA Appliance 

V době, kdy tato společnost projekt zadala, jsme jako systémový integrátor nemohli 

nabídnout cloudové řešení, protože první SAP HANA cloud byl teprve v testovací fázi, 

což by značně prodloužilo a zkomplikovalo celý projekt. Proto nám nezbývalo než 

nabídnout takzvané on-demand neboli zakoupení veškerého hardwaru a dovezení do 

jejich datacenter, kde naštěstí byly ještě volné racky pro servery a síťové komponenty. 

Zákazník navíc zatím měl všechny jeho systémy vedené tímto stylem a proto souhlasil. 
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Co se týče samotného hardwaru, byly navrženy dvě varianty, řešení pomocí TDI 

(Tailored Datacenter Integration) a appliance. V prvním případě se jedná o sestavení 

jednotlivých komponent od různých výrobců a následné testování, pro získání certifikace 

ze strany SAP. Certifikace je potřeba, protože SAP chce, aby HANA databáze udržovala 

určitý standard rychlosti, a proto vydal KPI, které musí sestavený systém splňovat, aby 

mohl být použit pro provoz produkčních systémů. Jedná se o různé číselné hodnoty 

udávající například: 

• Rychlost zápisu na disk pro data 

• Rychlost zápisu na disk pro logy 

• Síťová latence mezi servery (v případě scale-out řešení) 

• Rychlost přenosu různě velkých souborů mezi servery (v případě scale-out) 

• Výkon CPU a paměti 

Druhou možností je zakoupení HANA appliance. Jedná se o předem vytvořenou sestavu 

komponent, které byly pro tuto databázi již certifikovány v minulosti a většinou jsou 

komponenty od jednoho nebo jen velice málo výrobců. Jsou většinou také dodávány 

s technickými popisy instalací a administrací. V Tab. 6 jsou zmíněny certifikované 

hardwarové sestavy pro HANA appliance, které by bylo možné použít pro CAR aplikaci, 

kde zákazník požaduje vysokou dostupnost. 

Pro účel hardwarové vrstvy pro databázi byl nakonec navržen systém za použití 

appliance. To především z toho důvodu, že na rozdíl od TDI je appliance již certifikováno, 

a proto může být použitý ihned to přestěhování serverů a nainstalování potřebných 

aplikací a ostatních komponent. Druhá věc, která rozhodla, je také snadnější údržba, a 

proto nižší náklady na provoz, protože pro appliance existuje již mnoho dokumentů a 

návodů vyplývajících ze zkušeností s předchozími řadami produktů a je tak menší šance, 

že během procesu certifikace nebo i po něm se vyskytnou problémy, které v době tvorby 

architektury nebyly patrné. 

Lenovo x3850 

Cílem pro projekt ze strany mého zaměstnavatele bylo, aby se prodalo řešení od výrobce 

Lenovo, což je dceřiná společnost. Lenovo vyrábí servery pro potřeby enterprise softwaru 
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velmi dlouhou dobu, protože historicky je odvozená od společnosti IBM. Proto ve 

srovnání s ostatními i na poli SAP HANA appliance může nabídnout velké možnosti růstu 

a dlouhou historii jako partner firmy SAP. Scale-out cluster může mít velikost až 96 

serverů, z nichž každý může mít kapacitu až 4 TB paměti DDR. Nabízí architektury Intel 

jak starší řady Ivy Bridge, tak i modernější Haswell, potažmo Broadwell. 

 
Tab. 6: Seznam výrobců certifikovaných SAP HANA Appliance řešení, Upraveno dle: [21] 

Velikost maximální použitelné operační paměti vychází z architektury a počtu procesorů 

na server. Každý procesor totiž z technologií použitých u své architektury může 
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obsluhovat jen určitý počet paměťových modulů o určité velikosti. Podle vzorce 3.1 tak 

můžeme vypočítat maximální kapacitu RAM pro daný server. U nejnovějších serverů, 

kde je 8 procesorů tak můžeme dosáhnout až 4 TB velikosti celkové paměti. 

!"č$%	'(")$*"(ů	×	!"č$%	-"./0ů	12	'(")$*"(	×	3$045"*%	-"./0/	 3.1  

To souvisí s pojmem NUMA (non uniform memory access). Každý procesor má totiž 

vlastní sběrnice a řadiče, ke kterým jsou paměti připojeny a vlákno, které běží na jednom 

procesoru, proto má dál k datům ze modulů ostatních procesorů. Procesory jsou navzájem 

propojeny QPI sběrnicí do čtverce a zároveň do kříže, aby se zajistilo maximální 

vzdálenosti dvou hopů od paměti k procesoru. Z těchto a dalších důvodů dokonce záleží 

i na tom, jak obsazujete sloty pro RAM moduly. Nejvyšší rychlosti (nejmenší odezvy) 

totiž dosahují servery s plně obsazenými sloty a existují zde pravidla, jak postupně 

zasazovat moduly, aby pro daný počet byla rychlost co nejoptimálnější. Na Obr. 20 lze 

vidět vlevo NUMA a vpravo schéma pro jeden konkrétní procesor. 

 
Obr. 20: Vlevo NUMA architektura, vpravo detail pamětí a procesoru, Zdroj: [22], str. 85, 89 

Konkrétně byl tedy vybrán Lenovo server x3850 X6, který v době, kdy byla vytvářena 

architektura byl kompromisem mezi léty prověřeným X5 serverem, který používal Intel 

Ivy Bridge a nejnověji certifikovaným x3950 X6, kde byl osazený Broadwell. Tento 

model se již dodává plně osazený základními hardwarovými prvky jako CPU, RAM, 

síťové karty, disky a další. Velikost a počet těchto prvků je pak dána přednastavenou 

takzvanou „T-shirt“ velikostí.  
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3.2.3 Dimenzování 

Správný výběr konkrétní „T-shirt size“ serveru je nejvíce podmíněn velikostí dat, které 

chcete ze zdrojového systému přesunout do HANA databáze. V tomto případě nás tedy 

nezajímal celý ERP systém ale pouze konkrétní tabulky nutné pro CAR analýzy. Ty jsou 

přesně popsané a dostupné z internetu. Po spuštění této analýzy jsem získal dva hlavní 

parametry pro další rozhodování, a to velikost tabulek, které budou ve sloupcovém 

uložení a velikost tabulek pro řádkové uložení. Pomocí jednoduché MS Excel kalkulačky, 

kterou jsem si vytvořil a používám ji pro dimenzování podobných projektů, jsem pak 

vypočítal kolik bude třeba celkově paměti RAM a jaká je nejmenší hodnota paměti pro 

master server, kde jsou téměř výhradně pouze řádkově uložené tabulky. Vzorec použitý 

pro základní výpočet celkové potřebné RAM je vidět na 3.2, kde D jsou data, F znamená 

faktor a R je rezerva. Protože režie databáze, dočasné výpočty a plány dotazů si vezmou 

dalších 100 %, násobí se na konci celý výpočet dvěma. 

9řá<=>[@A] +
9DEFGH=I[@A]
J>FKHL=D=

∗ JLůDNG	 % ∗ PQ=RH.	 % ∗ 2 (3.2) 

Jako faktor komprese SAP radí používat číslo 5. Tato databáze má totiž velmi silné 

slovníkové a další sekundární komprese, takže se velikost původních dat může snížit až 

sedminásobně, já ve svém kalkulátoru počítám s doporučenou hodnotou pěti. Kromě 

velikosti dat je důležitou vstupní proměnnou roční růst dat v procentech a na kolik let 

dopředu chce klient mít rezervy. O těchto parametrech by měl mít klient poměrně jasnou 

představu z předchozích let provozu systému, pokud tato data chybí počítá se s 10-20 % 

ročně. 

Pro tento projekt jsou výsledné hodnoty vidět v Tab. 7. Nejdůležitější čísla, ze kterých 

vychází výběr serverů jsou celková potřebná velikost RAM, která je zde 2271 GB a 

minimální velikost RAM pro master node. Ta byla vypočtena na 966 GB a vychází 

z velikosti dat pro řádkové úložiště a velikosti softwarového kódu a stacku. Na výběr by 

tedy mohl být 1 TB server nebo 1,5 TB server. Zde je ale 966 GB příliš vysoké číslo pro 

1024 GB T-shirt size, neboť nějakých zhruba 10 % kapacity si vezme operační systém. 

Z toho důvodu byl vybrán T-shirt size 1536 GB (neboli 1,5 TB). Dále se pak musí rozdělit 

sloupcová celková data mezi další servery o velikosti 1,5 TB, protože na hlavní node 
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nelze mít podle pravidel SAP HANA sloupcová data. 2271 GB tedy vydělíme velikostí 

T-shirt size a vyjde nám, že potřebujeme další dva servery na pokrytí všech dat po dobu 

následujících pěti let, a ještě se zde počítá s rezervou 20 %. 

 
Tab. 7: Tabulka z kalkulátoru pro dimenzování HANA serverů, Zdroj: vlastní zpracování 

Tento návrh byl diskutován se zákazníkem a nabídnuta byla možnost zakoupit nyní pouze 

jeden hlavní a jeden vedlejší server (master a worker) což pokryje na nějaký čas růst DB 

a později bude přikoupen a integrován další worker node. Tím se ušetří náklady za HW a 

další licence za OS a filesystém, než se aplikace pořádně otestuje a zákazník se rozhodne 

investovat další finance do rozšíření. 

3.3 Zajištění vysoké dostupnosti 

Dalším požadavkem, který bylo nutné vyřešit byla vysoká dostupnost dat pro CAR 

aplikaci. Databáze tak bude muset být vystavěna tak, aby byla schopná ustát poruchu 

nějakého HW prvku nebo dokonce zhroucení celého jednoho serveru v clusteru. V tomto 

případě pomůže fakt, že se vybralo appliance řešení jako HW podklad pro databázi. 

Lenovo servery jsou již předem navržené, aby mohly tvořit jakýsi pomyslný cluster. 
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3.3.1 Eliminace bodů selhání 

Úzkým místem každého systému jsou části, ve kterých pokud dojde k poruše, dojde 

k zastavení celého komplexu. Je nutné tyto body, kterým se říká „Single point of failure“ 

eliminovat. Proto jsou v každém serveru jako úložný prostor použity hardwarově 

vytvořená RAID pole. Pro operační systém je to RAID1, jinými slovy na dvou discích je 

ten stejný obsah (mirroring). Pro data aplikace (v tomto případě pro data a logy databáze) 

je pak použitý RAID5. Proces vytváření těchto polí je přes jednoduché rozhraní 

WebBIOS, které je možné ovládat přes vzdálenou konzoli. Díky tomu je schopný celý 

systém přežít selhání jednoho disku v každém RAID poli a pokud by se u RAID5 použil 

i „hot-spare“ disk, může dokonce přijít o disky dva, přičemž data budou stále dostupná 

jak pro čtení, tak pro zápis. 

Dalším problémem může být selhání portu na síťové kartě nebo celé karty. Z toho důvodu 

je použit koncept bondovaných jakýchsi virtualizovaných karet, které mají po jednom 

portu ze dvou různých fyzických karet. To umožňuje přestát situaci, kdy se nenávratně 

poškodí jedna síťová karta v serveru. Protože jsou ale bondy nastavené na agregaci linků, 

dojde v takovém případě ke snížení rychlosti. 

 
Obr. 21: Zadní strana x3950 X6 serveru, Zdroj: vlastní zpracování, fotografie serveru interní data 
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Zdvojeným místem pak jsou také zdroje přímo u serveru, kde je vždy u každého x3950 

osmi procesorového systému použito osm redundantních zdrojů energie pro start všech 

komponent a také čtyři větráky pro chlazení. Jak vypadá zadní strana servery s I/O 

moduly a ze kterých portů se vytvářejí bondy lze vidět na Obr. 21. 

Samozřejmě i tak se najdou na serveru součásti, které prostě z hlediska dnešní 

architektury počítačů jsou stále nebezpečným bodem selhání. To jsou například procesory 

nebo paměťové moduly. V takovém případě dochází k selhání celého serveru a je potřeba, 

aby jeho úlohu převzal jiný. 

3.3.2 Záložní server 

HANA scale-out systém je tvořen dvěma a více servery, jejichž maximální počet je 

omezen hardwarovou architekturou. Pokud si zákazník přeje vysokou dostupnost dat, je 

potřeba ještě kromě dvou serverů pro data, jeden další pro případ selhání jednoho 

z aktivních. Tento server se nazývá „stand-by“ neboli záložní. SAP HANA software je 

předpřipraven použít záložní server a přesunout na něj úlohu poškozeného aktivního 

nodu. 

 
Obr. 22: Test vysoké dostupnosti pomocí simulace poruchy serveru, Zdroj: vlastní zpracování 
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Aby tento proces mohl bezproblémově proběhnout jsou zapotřebí zejména dvě věci, první 

z nich se správná síťová konfigurace a druhou pak sdílený souborový systém. Databáze 

primárního nodu monitoruje stav ostatních a v případě selhání pověří záložní server, aby 

převzal jeho roli a pokusil se zamknout datové soubory pro svůj chod. Servery tudíž musí 

být spojené přes ideálně dva přepínače a mít solidně vystavěný proces izolace 

nefunkčního serveru a převzetí souborů záložním nodem. Pro tento účel byl použitý 

GPFS, který je součásti Lenovo appliance. 

3.3.3 GPFS 

Jedná se o sdílený souborový systém, který je takzvaně „shared-nothing“ architektury. To 

znamená, že se nejedná o klasický SAN, kde jsou disková pole na jednom místě a ostatní 

servery k nim přistupují vzdáleně přes iSCSI nebo fiberchannel, ale zde má každý server 

své vlastní disky, které jsou ale přístupné i ostatním serverům přes síť. 

 
Obr. 23: Architektura pro zajištění vysoké dostupnosti, Zdroj: vlastní zpracování 

Každý fragment souboru, který je zapsán do takového filesystému, má pak dvě kopie. 

Jedna kopie je lokální a je zapsána na disky toho serveru, kde došlo k I/O požadavku pro 

zápis a další kopie je rozdělena na několik částí a distribuována na ostatní nody v scale-

out systému. Když tedy dojde k selhání serveru s lokální kopií, nic se pro databázi běžící 
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nad tímto filesystémem neděje, protože data jsou stále čitelná pomocí druhých kopií. Je 

třeba pouze dávat pozor a po každém takovém incidentu spustit příkaz, který zkontroluje 

a zajistí, že všechna data mají někde svou druhou kopii. 

3.4 Zotavení z havárie 

Kromě vysoké dostupnosti a poruch v rámci jednoho serveru, potažmo v rámci jednoho 

racku v tomtéž datacentru, byl další požadavek i možnost zotavení z havárie. Tento pojem 

byl mnou volně přeložený z originálního popisu pojmu v angličtině „disaster recovery“. 

Jedná se o cestu, jak co nejrychleji zprovoznit danou aplikaci/databázi, aby byla dostupná 

i když dojde k tak velké havárii, že postihne celé datacentrum, kde má společnost 

umístěny aplikační servery. 

Jak toho docílit je poměrně přímočaré, stejně jako v případě menších částí, kde chceme 

docílit redundance, musíme zdvojovat. Cílem je tedy mít kopii celého systému ještě 

v dalším datacentru. Aby tyto dva systémy spolu mohly komunikovat musí být celá 

architektura zastřešena softwarem zvaným cluster manager. Druhou hlavní komponentou 

je datová replikace, neboť pokud bychom měli soubory umístěny ve stejném datacentru 

v nějakém sdíleném filesystému, v případě havárie bychom o všechna tato data přišli. 

Sice bychom měli kopii aplikace, ale bez dat, což je pro zákazníka zcela beze smyslu. 

Musela by se stáhnout záloha databáze (v případě že bychom vůbec takovou k dispozici 

po havárii měli) a obnovit veškeré tabulky z ní. Takový postup by možný byl, ale čas 

potřebný pro přivedení aplikace do provozu schopného stavu se zde blíží hodinám až 

dnům. Proto pokud chceme mít rychle dostupnou kopii musíme data v reálném čase 

replikovat do vzdáleného datacentra.  

3.4.1 HSR 

HANA systémová replikace je doplňkem pro software této in-memory databáze. Dá se 

poměrně snadno nastavit a nakonfigurovat. Nabízí všechny běžné formy replikace jako 

jsou: 
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• Synchronní replikace – data jsou považována za přijatá jen pokud se vrátí zpráva 

z cílového systému, že data byla uložena na disk, pak teprve odesílající systém 

posílá další porci dat 

• Synchronní replikace v paměti – cílový systém posílá zprávu o přijetí ihned 

jakmile jsou přijatá, ale nemusí být ještě uložena na disk 

• Asynchronní replikace – nečeká se na zprávu z cílového systému 

Dalším důležitým prvkem, který je nutný zvolit je jakým způsobem budou data druhé 

straně posílána, zde jsou možné od předposlední revize dvě varianty, které se značně liší 

přístupem: 

• Přenos delta datových porcí – kromě redo logů je jednou za čas poslána delta dat, 

která v sobě zahrnuje rozdíly od poslední delty, pokud by došlo k nutnosti 

překlopení na druhou stranu replikace, musí se zde přehrát všechny logy od 

poslední delty, což prodlužuje downtime 

• Nepřetržité zpracování redo logů – než aby se logy pouze přeposílaly ve formě 

datových přenosů, jsou rovnou zpracovávány a přehrávány na cílovém systému, 

jako by šlo o zdrojový systém, to zkracuje dobu překlopení na druhou lokaci na 

minimum 

Aby se ušetřily náklady za HW, byl systém, který tvoří kopii a cíl replikace zároveň použit 

jako hostitel databáze pro systém kvality. To tedy znamená, že v normálním módu 

operace bude na primární straně z landscapu pro CAR běžet produkce a na sekundární 

kvalita. Když pak dojde ke ztrátě primární strany, musí se kvalita později zastavit 

manuálně, neboť servery nemají dostatečnou kapacitu zejména operační paměti na držení 

obou databází ve stejný čas. S ohledem na tuto skutečnost byl vybrán operační mód 

přenosu delta dat, který nevyžaduje mít na sekundární straně tabulky nahrané do paměti 

a zároveň se nastavil limit operační paměti pro systém kvality, tak aby se produkce 

pomocí clusteru mohla automaticky spustit na sekundární straně.  
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Obr. 24: Nastavení replikace dat mezi datacentry, Zdroj: vlastní zpracování 

Druh synchronizace byl zase vybrán jako kompromis mezi bezpečností přenosu dat a 

rychlosti s ohledem na důležitost chodu produkčního systému. Synchronní replikace 

v paměti totiž na rozdíl od plně synchronní nečeká na potvrzení zápisu na disk, což by 

mohlo při větší zátěži sítě mezi datacentry zpomalovat chod produkčního systému při 

čekání na potvrzení. 

3.4.2 SLES HAE 

Replikace tedy umožňuje dostat data z databáze umístěné na serverech v jedné lokaci do 

lokace jiné, za předpokladu jejich síťového propojení, které je kvalitní. To samo o sobě 

ovšem nezaručuje, že data budou dostupná pro zákazníka. Databázi bude možné 

nastartovat a bude mít všechna data, která byla zapsána na původním systému, ale data 

nebudou dostupná z aplikace, a navíc kdyby došlo k tomu, že původní systém pak bude 

znovu dostupný (šlo jen o krátkodobý výpadek) budou v tu chvíli dvě stejné databáze 

běžet na dvou různých místech což je situace, které se chceme vyhnout. V těchto a dalších 

aspektech nám pomáhá software obecně nazývaný cluster manager, zde konkrétně SLES 

HAE (Suse Linux Enterprise Server High Availability Extension). 

Instalace 

Samotná instalace je poměrně snadná a skládá se ze dvou hlavních částí. První část je 

instalace samotného cluster manažeru. To lze pomocí příkazu zypper in –t pattern 

ha_sles. Tento příkaz nainstaluje veškeré potřebné balíčky z instalačního CD SLES for 

SAP HANA, které jsou potřeba pro HA nadstavbu. Instalace byla potřebná na všech 

serverech. 
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V druhém kroku pak je potřeba nainstalovat dva balíčky pro management resource 

HANA databáze SAPHanaSR-ScaleOut a SAPHanaSR-ScaleOut-doc. Tyto balíčky jsme 

dostali přímo od SUSE, protože tento projekt byl i pro ně možností pilotně spolupracovat 

na scale-out clusteru. 

Příprava prostředí a SBD 

Jakmile byl potřebný software připraven bylo nutné cluster od základu vytvořit. Jak již 

bylo popsáno v teoretické části, cluster má několik částí. Jedna z nich je fencing 

mechanismus. Pro fencing byl použit STONITH pomocí iSCSI disku (SBD – STONITH 

Block Device). Každý server z clusteru tak bude vidět na tento disk, který je na virtuálním 

boxu mimo tento cluster. Slouží společně s rozhodovacím nodem jako mechanismus při 

určení, která část clusteru zůstane online a která bude eliminována v případě split-brain 

situace. Mechanismus funguje tak, že v případě hlasování o vyřazení serveru z clusteru, 

zapíše jeden z hlasujících nodů „poison pill“ na disk, který musí každý člen čas od času 

kontrolovat. Pokud zde najde poison pill určený právě jemu, je povinen sám sebe 

terminovat. 

Nejprve tedy zákazníkem a jeho IT týmem byly vytvořeny dva virtuální servery na 

platformě VMware, z nichž jeden byl použit jako iSCSI target a druhý později jako 

kvorum node. Pak se všechny servery z clusteru včetně kvora zaregistrovali jako iSCSI 

initiators k disku z targetu tak, aby byl všude viditelný. V posledním přípravném kroku 

se musel na všech nodech vytvořit SBD za použití nakonfigurovaného a viditelného 

iSCSI disku, který je pak možné použít pro STONITH během vytváření clusteru. To lze 

pomocí následující sekvence příkazů, kde je vždy odkaz na iSCSI disk a konci parametry 

pro timeout: 

sbd	-d	/dev/disk/by-id/wwn-0x4945543188f38eec3e1b35	dump	
sbd	-d	/dev/disk/by-id/wwn-0x4945543188f38eec3e1b35	list	
sbd	-d	/dev/disk/by-id/wwn-0x4945543188f38eec3e1b35	-1	60	-4	120	create	
 

Aby bylo možné SBD zařízení použít je nutné navíc nakonfigurovat takzvané 

„watchdogs“, které sledují, jestli není operační systém zamrzlý a v případě že ano, 

restartují jej, tak aby mohl číst z SBD. Vzhledem k problémům s moduly, které byly 

doporučené přímo SUSE, jsem musel použít softdog modul, zavést ho do kernelu, 
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editovat /etc/sysconfig/kernel a /etc/modprobe.d/blacklist, tak aby nefunkční moduly 

nebyly po restartu zavedeny a místo toho byl použit softdog. 

V poslední části přípravy bylo nutné editovat hosts soubor tak, aby obsahoval IP adresy 

všech participujících serverů, čímž se mezi sebou mohli spojit použitím korektních 

síťových cest. Navíc bylo třeba vzít SSH klíče, vše rozdistribuovat a umožnit tak připojení 

bez hesla mezi libovolným serverem a quorum nodem.  

Vytvoření clusteru 

Po provedení přípravných kroků lze přistoupit k samotnému vytvoření clusteru, to lze 

udělat z libovolného serveru pouze jednou. Vše probíhá v první fázi pomocí příkazu 

sleha-init. Během tohoto procesu formou dialogů byla nastavena síť pro komunikaci, 

SBD zařízení, které bylo připraveno v předchozím kroku a port pro multicast. Poté 

proběhne řada automatických nastavení, včetně povolení příslušných portů na firewallu 

operačního systému. Na zbylých serverech pak stačí použít příkaz sleha-join a přidat je 

tak do clusteru. 

 
Obr. 25: Nastavení clusteru a resource, Zdroj: vlastní zpracování 

V tomto bodě byl v podstatě cluster připravený ke startu, ale doporučení je mít více než 

jeden corosync ring. Přes tuto síť probíhá veškerá komunikace a je proto dobrým zvykem 

zadat dva okruhy, kdyby jedna síť vypadla. Toho můžeme docílit prostou editací souboru 

/etc/corosync/corosync.conf, následovanou restartem cluster manažera. Použity byly dva 
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různé zákaznické VLAN a bondy na serverech vytvořené z portů na 1 Gbit síťových 

kartách (na Obr. 21 označeny žlutou barvou). 

Konfigurace zdrojů (resource management) probíhá vytvořením souboru v textové formě 

a editace šablony s defaultním nastavením. Zde je příklad pro bootstrap resource, který 

souží pro nastavení akcí, jež mají být podniknuty v případě, že nějaký server neodpovídá. 

Tento soubor se pak nahraje do konfigurace pomocí příkazu crm configure update file.txt: 

property $id="cib-bootstrap-options" \ 
 stonith-enabled="true" \ 
 stonith-timeout="144" \ 
 stonith-action="reboot" \ 
 placement-strategy="balanced" \ 
 no-quorum-policy="stop" 
rsc_defaults $id="rsc-options" \ 
 resource-stickiness="1000" \ 
 migration-threshold="5000" 
op_defaults $id="op-options" \ 
 timeout="600" \ 
 record-pending="false" 

Stejným způsobem se vytvoří a nahrají do konfigurace i resource pro HANA topology, 

HANA master/slave a virtuální IP jak je vidět na Obr. 25. Dále se vytvoří pravidla, kde 

se resource s virtuální IP primárně bude nacházet a pořadí startování těchto zdrojů, tak 

aby se nejprve spouštěla topologie a až poté master/slave. 

Finální cluster sestavený ze dvou identických HANA scale-out systémů lze vidět na Obr. 

26. Na úrovni databázového softwaru přes lokální přepínače probíhá HANA replikace. 

Přepínače obou stran jsou navzájem spojeny zdvojenými inter-side linky, aby v případě 

výpadku jednoho, mohla replikace stále pokračovat. Linuxový cluster používá dva 

okruhy přes dva různé zákaznické VLANy, ve kterých je umístěn virtualizovaný quorum 

node sloužící jako rozhodovací prvek. Pro řešení split-brain situací byl použit iSCSI disk 

taktéž na VMware VM.  
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Obr. 26: Celková architektura DR, Zdroj: vlastní zpracování 

3.5 Možnosti rozšíření 

První možností, jak tento systém rozšířit je napojení CRM aplikace jako dalšího zdroje 

dat pro SAP CAR. To umožní transfer dat ohledně hlavních business partnerů a tím, že 

klient používá CRM z dílny SAP, může použít předpřipravené funkce, které spojují data 

z prodeje přímo s daty zákaznickými. 

To souvisí s možností rozšíření po kapacitní stránce. Jak bylo zmíněno v sekci pro 

dimenzování databáze, plánuje se během druhé poloviny roku po uvedení tohoto řešení 

do provozu přikoupit další Lenovo servery s kapacitou stejnou jako ostatní z clusteru, 

tedy 1,5 TB paměti. Vzhledem ke stavbě clusteru není toto rozšíření žádným problémem, 

a dokonce nevyžaduje přerušení běhu aplikace. 

Data z tohoto repositáře se dají do budoucna posílat dalším aplikacím z landscapu anebo 

přímo konzumovat některými prvky stávajícího informačního systému. Nad HANA 

databází jako takovou se pak dají psát přímo menší analytické aplikace v prostředí SAP 

Fiori nebo jednoduché exporty do Excel souborů.  
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4 ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že během měsíce proběhne v obchodech této společnosti více než 40 

milionů nákupu, pro dostatečně rychlé analýzy bylo zapotřebí implementace aplikace 

CAR ve spojení s databází běžící v operační paměti. Na konci testovací fáze bylo 

dosaženo rychlosti zpracování až 10 transakcí/sec ve špičce na jeden pracovní proces SAP 

aplikace, jak lze vidět v Příloha č. 1. To znamená, že při dvou aplikačních serverech po 

50 procesech se dostáváme teoreticky přes hranici tří milionů transakcí za hodinu. 

V praxi, jak lze ve stejné příloze vidět, je toto číslo samozřejmě menší, protože je 

ovlivněno mnoha faktory.  

Pokud tedy zákazník efektivně využije tuto rychlost, kdy celodenní prodejní transakce 

jsou přichystány k analýzám během méně než půl hodiny, může díky tomu zvýšit pomocí 

různých metod prodejnost. Zejména změnami sortimentu nebo pomocí slevových a 

propagačních akcí. V této oblasti je totiž důležité sledovat trendy nakupování, kdy a které 

položky jsou nejčastěji prodávány, jaké další položky má zákazník v košíku nebo včas 

zachytit změnu smýšlení zákazníků jako například zaměření na bio produkty, bezlepkové 

pečivo nebo luxusnější zboží. V ideálním případě se snažit poptávku předpovídat. 

Další výhodou této architektury je selektivní výběr pouze určitých tabulek z ERP 

systému, a tudíž menší HW nároky na databázové servery, které nemusejí obsahovat 

takové množství paměťových modulů, potažmo procesorů. Pokud bude zákazník s tímto 

systémem a databází spokojen, nic nebrání replikovat další tabulky jiných systémů a 

vytvářet komplexnější reporty, případně v budoucnu přejít na SAP HANA se všemi 

svými aplikacemi. 

Díky implementovanému linuxovému clusteru, replikaci dat a integrované funkce 

databáze pro vysokou dostupnost se zajistila resistence systému proti selhání jedné HW 

části, celého serveru nebo dokonce celého datacentra. Tím se zajistí kontinuálnost 

dostupnosti aplikace, a tudíž i reporty na ní postavených. Kromě toho navržená 

architektura dokonce umožňuje otestovat všechny firmware, software nebo HW 

aktualizace nejprve na sekundární straně, před použitím na primární produkční.  
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Příloha č. 2: Nastavení clusteru - soubor corosync.conf 

aisexec	{	
	 #Group	to	run	aisexec	as.	Needs	to	be	root	for	Pacemaker	
	 #User	to	run	aisexec	as.	Needs	to	be	root	for	Pacemaker	
	 group:	 root	
	 user:	 root	
}	
#	--------------------------------------------------------------------------------	
service	{	
	 #Default	to	start	mgmtd	with	pacemaker	
	 use_mgmtd:	 yes	
	 #Use	logd	for	pacemaker	
	 use_logd:	 yes	
	 ver:	 0	
	 name:	 pacemaker	
}	
#	--------------------------------------------------------------------------------	
totem	{	
	 #The	mode	for	redundant	ring.	
	 #None	is	used	when	only	1	interface	specified,	otherwise,	only	active	or	passive	may	be	
choosen	
	 rrp_mode:	 passive	
	 #How	long	to	wait	for	join	messages	in	membership	protocol.	in	ms	
	 join:	 60	
	 #The	maximum	number	of	messages	that	may	be	sent	by	one	processor	on	receipt	of	the	
token.	
	 max_messages:	 20	
	 #The	virtual	synchrony	filter	type	used	to	indentify	a	primary	component.	Change	with	care.	
	 vsftype:	none	
	 #Timeout	for	a	token	lost.	in	ms	
	 token:	 5000	
	 #How	long	to	wait	for	consensus	to	be	achieved	before	starting	a	new	round	of	membership	
configuration.	
	 consensus:	 6000	
	 #	--------------------------------------------------------------------------------	
	 #	SAP	SRV	LAN	-	vlan2921@bond3	
	 #	XX.YY.52.0/22	[255.255.252.0]	/	Range:	XX.YY.52.1	-	XX.YY.55.254	
	 interface	{	
	 	 bindnetaddr:	 XX.YY.52.0	
	 	 #	HANA	Nodes	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.54.30	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.54.31	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.54.32	
	 	 }	
	 	 member	{	
																		memberaddr:	XX.YY.54.42	
																}	
	 	 member	{	



 

	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.54.33	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.54.34	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.54.35	
	 	 }	
	 	 member	{	
																		memberaddr:	XX.YY.54.43	
																}	
	 	 #	decision-maker	node	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.54.41	
	 	 }	
	 	 #The	multicast	port	to	be	used	
	 	 mcastport:	 5405	
	 	 #The	ringnumber	assigned	to	this	interface	setting	
	 	 ringnumber:	 0	
	 }	
	 #	--------------------------------------------------------------------------------	
	 #	SAP	User	IP	-	vlan2901@bond3	
	 #	XX.YY.36.0/22	[255.255.252.0]	/	Range:	XX.YY.36.1	-	XX.YY.39.254	
	 interface	{	
	 	 bindnetaddr:	 XX.YY.36.0	
	 	 #	HANA	Nodes	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.38.30	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.38.31	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.38.32	
	 	 }	
												member	{	
																		memberaddr:	XX.YY.38.42	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.38.33	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.38.34	
	 	 }	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.38.35	
	 	 }	
	 	 member	{	
																		memberaddr:	XX.YY.38.43	
																}	
	 	 #	decision-maker	node	
	 	 member	{	
	 	 	 memberaddr:	 XX.YY.38.41	
	 	 }	
	 	 #The	multicast	port	to	be	used	



 

	 	 mcastport:	 5407	
	 	 #The	ringnumber	assigned	to	this	interface	setting	
	 	 ringnumber:	 1	
	 }	
	 #	--------------------------------------------------------------------------------	
	 #HMAC/SHA1	should	be	used	to	authenticate	all	message	
	 secauth:	on	
	 #The	only	valid	version	is	2	
	 version:	2	
	 #How	many	threads	should	be	used	to	encypt	and	sending	message.	
	 threads:	4	
	 #	Unicat	-	UDP-unicast	(UDPU)	
	 transport:	 udpu	
	 #How	many	token	retransmits	should	be	attempted	before	forming	a	new	configuration.	
	 token_retransmits_before_loss_const:	 10	
	 #To	make	sure	the	auto-generated	nodeid	is	positive	
	 clear_node_high_bit:	 new	
}	
#	--------------------------------------------------------------------------------	
logging	{	
	 #Log	to	a	specified	file	
	 to_logfile:	 no	
	 #Log	to	syslog	
	 to_syslog:	 yes	
	 #Whether	or	not	turning	on	the	debug	information	in	the	log	
	 debug:	 off	
	 #Log	timestamp	as	well	
	 timestamp:	 off	
	 #Log	to	the	standard	error	output	
	 to_stderr:	 no	
	 #Logging	file	line	in	the	source	code	as	well	
	 fileline:	 off	
	 #Facility	in	syslog	
	 syslog_facility:	 daemon	
}	
amf	{	
	 #Enable	or	disable	AMF	
	 mode:	 disable	
}	
 


