
1.  

1.  

1.  
2.  

projekt_1760_Pristup_k_projektu_detailny
 

 

PRÍSTUP K PROJEKTU

(Verzia dokumentu v1.01/07_2021)

Identifikovanie požiadaviek na technickú časť riešenia

Identifikácia projektu

Povinná osoba DataCentrum

Názov projektu Rezortný privátny cloud RPC

Zodpovedná osoba za projekt Peter Holba

Realizátor projektu DataCentrum

Vlastník projektu Mgr. Ľubomír Kuzma

Schvaľovanie dokumentu

Položka Meno a priezvisko Organizácia Pracovná pozícia Dátum Podpis

(alebo elektronický súhlas)

Vypracoval Peter Holba DataCentrum Projektový manažér

Schválil Mgr. Ľubomír Kuzma DataCentrum Riaditeľ

 

 

OBSAH

POPIS ZMIEN DOKUMENTU.. 3

1.1         História zmien. 3

ÚČEL DOKUMENTU.. 4

2.1         Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek. 4

POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA. 4
ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU.. 12



1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  

4.1         Biznis vrstva. 12

4.2         Aplikačná vrstva. 14

4.2.1      Rozsah informačných systémov. 14

4.2.2      Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS). 16

4.2.3      Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS). 17

4.2.4      Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly. 17

4.2.5      Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a integrácie údajov  (IS CSRÚ). 18

4.2.6      Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ.. 18

4.2.7      Konzumovanie údajov z IS CSRU.. 18

4.3         Dátova vrstva. 19

4.3.1      Údaje v správe organizácie. 19

4.3.2      Dátový rozsah projektu. 19

4.3.3      Kvalita a čistenie údajov. 20

4.4         Referenčné údaje. 21

4.4.1      Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné. 21

4.4.2      Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU.. 22

4.5         Otvorené údaje. 22

4.6         Analytické údaje. 22

4.7         Moje údaje. 23

4.8         Prehľad jednotlivých kategórií údajov. 23

4.9         Technologická vrstva. 24

4.9.1      Prehľad technologického stavu. 24

4.9.2      Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky. 24

4.9.3      Návrh riešenia technologickej architektúry. 25

4.9.4      Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu. 31

4.9.5      Jazyková lokalizácia. 32

4.10       Bezpečnostná architektúra. 32

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY. 33
ZDROJOVÉ KÓDY. 33
PREVÁDZKA A ÚDRŽBA. 33

7.1         Prevádzkové požiadavky. 33

7.1.1      Úrovne podpory používateľov: 33

7.2         Požadovaná dostupnosť IS: 35

7.2.1      Dostupnosť (Availability). 36

7.2.2      RTO (Recovery Time Objective). 36

7.2.3      RPO (Recovery Point Objective). 36

POŽIADAVKY NA PERSONÁL. 37
IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU.. 37
PRÍLOHY. 37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1         História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 17.5.2022 Iniciálna verzia Peter Holba

 

 

2.      ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument popisuje projekt rezortného privátneho cloudu RPC. RPC je flexibilnou cloudovou infraštruktúrou zastrešenou informačným portálom 
"prevádzková inteligencia RPC" a samoobslužným portálom 'Portál rezortného samoobslužného cloudu". Infraštruktúra RPC je navrhovaná pre nasadenie 
naprieč trojicou výpočtových centier v dvoch regiónoch. Región BA bude tvorený logickým výpočtovým centrom tvoreným výpočtovými centrami 
Cintorínska a Kopčianska. Región BB bude tvorený záložným výpočtovým centrom ZVS Tajov.



Účelom RPC je poskytnúť modernú cloudovú infraštruktúru s dôrazom na špecifiká DataCentrom prevádzkovaných služieb. Špecifikami myslíme 
softvérové vybavenie a optimalizáciu licenčného pokrytia, enterprise služby na báze Oracle a SAP a moderné kontajnerizované služby na báze 
orchestračnej platformy Kubernetes.

 

2.1         Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek

3.      POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
 

DataCentrum

DataCentrum bolo zriadené zriaďovacou listinou k 1.1.1996 ako samostatná rozpočtová  organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky.

DataCentrum, v zmysle štatútu, zabezpečuje predovšetkým správu a prevádzkovanie rozsiahlych informačných systémov nielen rezortu Ministerstva 
financií SR, vrátane celoštátne významných informačných systémov. Tieto činnosti spočívajú v overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých 
informačných systémov, v softvérových, technických a komunikačných riešeniach, ktoré vyplývajú z obsluhy, údržby a rozširovaní informačných systémov 
inštalovaných v DataCentre za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu.

K mimorezortným organizáciám využívajúcim služby DataCentra patria Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo 
životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR, ako aj orgány a inštitúcie verejnej správy ako napr. samosprávne kraje NSK, 
BBSK, KSK a vybrané neštátne a komerčné organizácie.

DataCentrum zabezpečuje spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a 
z ďalších rezortných a aj mimorezortných oblastí vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany spracovávaných dát.

DataCentrum prevádzkuje Centrum podpory užívateľov (CPU), ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie odborného poradenstva pre používateľov IS 
prevádzkovaných DataCentrom a riešenie požiadaviek na aplikačnú, technologickú a metodickú podporu. CPU je podporované vytvorenou a nepretržite 
udržiavanou komunikačno-technologickou infraštruktúrou.

Okrem informačných systémov na podporu riadiacich aktivít MF SR je v DataCentre  i naďalej úspešne prevádzkovaný projekt monitorovacieho systému 
pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (ITMS) a portál ITMS.

DataCentrum je v zmysle § 23c zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov od 1.1.2014 prevádzkovateľom Registra účtovných 
závierok a v súlade so zákonom č.145/1995 Z. z. o správnom konaní poskytovateľom a overovateľom výstupov z Registra účtovných závierok. Tieto 
činnosti sú zabezpečované osobitným špecializovaným pracoviskom - Podateľňa RÚZ.

Z hľadiska výstupov poskytuje DataCentrum služby predovšetkým Ministerstvu financií SR, Štátnej pokladnici.



 

Súčasná infraštruktúra a služby na nej prevádzkované

Medzi najkľúčovejšie informačné systémy prevádzkované DataCentrom patria:

Informačný systém pre systém Štátnej pokladnice IS SŠP
Rozpočtový informačný systém RIS
Informačný systém pre sledovanie rozvojovej pomoci RIS DEV
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu RIS SAM
Centrálny konsolidačný systém CKS
IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS, ITMS II a ITMS 2014+
Informačný systém účtovníctva fondov ISUF
Ekonomické informačné systémy ministerstiev EIS EPOS
Multiklientské platobné portály pre BSK, TTSK, TSK, ŽSK, PSK
Centrálny register účtovných závierok CRUZ
Informačný systém evidencie a monitoringu štátnej pomoci SEMP
Centrálna evidencia majetku CEM
Centrálny register pohľadávok štátu CRPŠ
Riadenie korupčných rizík RKR
Administratívne centrum NSK a BBSK
Register ponúkaného majetku štátneho RPMŠ
Register vylúčených osôb z hazardného hrania IS RVO
Track and Trace pre tabakové výrobky IS ID Issuer
Webové sídlo prezident.sk
Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch
Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení
Účtovný informačný systém právnických a fyzických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Účtovný informačný systém účtovných výkazov podnikateľskej sféry fyzických osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovný informačný systém neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o mladomanželských úveroch

Takto mohutná báza informačných systémov a počet používateľov v desiatkach tisícov vyžaduje mohutnú infraštruktúru, ako aj mimoriadne kvalitnú 
bezpečnostnú a prístupovú infraštruktúru. Tie sú zastrešené riešeniami pre rozšírené riadenie prístupov RRP, komunikačno-technologickou infraštruktúrou 
KTI a KTI2. Celková bezpečnosť je riadená prostredníctvom systému SIEM, monitoring zabezpečovaný prostredníctvom systému pre centrálny monitoring 
prevádzky CMP a podpora používateľov poskytovaná centrom pre podporu používateľov CPU.

Medzi novú a aktuálne pripravované informačné systémy patrí centrálny ekonomický systém CES. Zámerom projektu CES je konsolidácia a procesné 
zjednotenie činností takmer 500 verejných organizácií.

V predchádzajúcom vymenované informačné systémy sú v súčasnosti DataCentrom prevádzkované z troch nezávislých lokalít, teda troch výpočtových 
centier. Úlohu primárnych výpočtových centier zastávajú výpočtové centrá Cintorínska a Kopčianska lokalizované v Bratislave. Výpočtové centrum Tajov 
zastáva rolu záložného výpočtového centra, ako aj výpočtového centra pre poskytovanie neprodukčných inštancií väčšiny služieb, čím DataCentrum 
napĺňa nielen neustálu ochranu a dostupnosť produkčných služieb, ale aj efektivitu využitia zdrojov v čase bežnej prevádzky tým, že ich alokuje pre 
potreby neprodukčných služieb.

Infraštruktúra, čomu nasvedčuje aj množstvo obsluhovaných organizácií a prevádzkovaných služieb a informačných systémov je mohutná a vysoko 
komplexná. DataCentrum nielen zabezpečuje samotný chod informačných systémov, no kladie veľký dôraz na zabezpečenia ich bezpečnosti. Informačné 
systémy sú dostupné prostredníctvom celej škály privátnych WAN sietí, ako aj verejného Internetu desiatkam tisícov používateľov. Bez patričných opatrení 
týkajúcich sa bezpečnosti, riadenia prístupu a manažovania používateľskej základne by boli potenciálnymi cieľmi každodenných útokov. Plná kontrola nad 
prevádzkou informačných systémov je teda z pohľadu DataCentra kľúčová.

Zároveň je nevyhnutné podotknúť, že tieto informačné systémy boli implementované počas dlhého obdobia a sú teda prevádzkované na heterogénnej 
platforme, množstvo z nich na platformách zastaraných s nutnosťou ich skorej modernizácie. Nemenej dôležité tiež je, že týkajúce sa infraštruktúry sú v 
súčasnosti už vynucované samotnou modernizáciou informačných systémov, aktualizáciami softvérových komponentov, transformáciou aplikácií do 
podoby kontajnerizovaných služieb, in-memory služieb, deklaratívnych architektúr, atď.

http://www.prezident.sk


 

Súčasná architektúra

V súčasnosti sú služby poskytované prostredníctvom trojice výpočtových centier. Nie všetky služby sú však prítomné v každom výpočtovom centre.

Primárne výpočtové centrum je primárne využívané pre poskytovanie produkčných prostredí, záložné pre záložných produkčných prostredí. Popri 
záložných službách, ktoré vyžadujú minimum zdrojov sú v používaní testovacie a vývojové prostredia. Motiváciou implementácie testovacích a vývojových 
prostredí popri záložných je efektívne využívanie zdrojov. Platí princíp, že počas bežnej prevádzky sú zdroje alokované pre testovacie a vývojové 
prostredia, v čase aktivácie záložných prostredí, čo je považované za mimoriadnu situáciu, sú testovacie a vývojové prostredia potlačené, prípadne úplne 
deaktivované.

Primárne a výpočtové centrá sú vzájomne prepojené na úrovni infraštruktúry KTI a ISŠP. Tieto sú využívané pre potreby dátovej replikácie, pre potreby 
prístupu k testovacím a vývojovým službám, ako aj pre potreby prístupu k aktivovaným záložným službám. Záložné služby sú kategorizované do 
nedeliteľných celkov, po ktorých je možná ich aktivácia. V prípade aktivácie celku je prístup k nim zabezpečený práve prostredníctvom týchto 
komunikačných liniek.

Obe výpočtové centrá sú vybavené prístupovou infraštruktúrou, prístup je však aktívny v každom časovom okamihu v jednom z nich.

Aktuálnosť dát na záložných systémoch je realizovaná zväčša asynchrónnym spôsobom, úroveň RPO je na úrovni minút až desiatok minút. Z pohľadu 
RTO je služby možné aktivovať do niekoľkých hodín. Je však potrebné pamätať na skutočnosť, že nie je možné prostriedkami ZVS Tajov zabezpečiť 
prevádzku všetkých procesov.

Projektový zámer

 

Tento projektový zámer predstavuje ideu modernizácie a vybudovania modernej cloudovej platformy určenej na prevádzku všetkých v súčasnosti 
prevádzkovaných informačných systémov, ako aj nových, už pripravovaných informačných systémov v súlade s princípmi cloudovej infraštruktúry.

Ku každej modernizácii v súčasnosti je dôležité pristupovať spôsobom zohľadňujúcim cloudové princípy. Do cloudu, prípadne na infraštruktúru spĺňajúcu 
princípy cloudu sa postupne presúva čoraz viac organizácií. Dôvody sú nielen ekonomické, ale aj technologické. Cloudová infraštruktúra svojou efektivitou 
do istej miery umožňuje jej odberateľom kontrolovať náklady na ňu. Zároveň však láka na vlastnosti týkajúce sa samoobslužnosti, takmer instantnej 
dostupnosti virtualizovaných strojov, aplikácií a služieb, dynamiku výpočtových a kapacitných zdrojov, atď. Popri tom všetkom sľubuje odbremenenie 
konzumentov o starosti súvisiace s prevádzkou a vôbec s riadením vlastného IT oddelenia.

Medzi najdôležitejšie ciele, ktorých naplnenie týmto projektovým zámerom sledujeme patria:

Dlhodobá efektivita a ekonomika prevádzky informačných systémov
Poskytnutie ekonomicky výhodnej alternatívy pre prevádzku nových, v súčasnosti ešte DataCentrom neprevádzkovaných informačných systémov
Servisný katalóg zodpovedajúci IaaS, PaaS a SaaS službám poskytovaných DataCentrom
Automatizácia procesov poskytovania služieb zo servisného katalógu a podpora infraštruktúry ako kódu
Vytvorenie centrálneho samo-obslužného portálu pre prevádzkové tímy DataCentra, ako aj pre vybraných zákazníkov majúcich potrebné IT 
zručnosti

Cloudové služby



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Cloudové služby v súčasnosti poskytuje celá škála domácich, ako aj globálnych poskytovateľov. Líšia sa však úrovňou poskytovaných služieb. Možno 
konštatovať, že oblasti dominujú globálny poskytovatelia. Tí popri bežných službách typu IaaS, teda virtualizovaných strojoch, bežne poskytujú 
platformové služby PaaS, ako aj hotové a na použitie pripravené aplikácie v podobe softvéru ako služba SaaS.

Vo verejnom sektore za posledné obdobie dôležitú úlohu zohral súčasný vládny cloud. Základnou ideou vládneho cloudu, ktorý je prevádzkovaný v dvoch 
výpočtových centrách, bolo poskytnúť služby typu IaaS a čiastočne PaaS verejným a štátnym inštitúciám. Vzhľadom na výrazné obmedzenia však jeho 
adopcia hlavne inštitúciami prevádzkujúcimi komplexné informačné systémy je výrazným spôsobom obmedzená. Obmedzenia súvisia hlavne s efektivitou 
a rýchlosťou tvorby a konfigurácie prostredí, dynamikou konfigurácie a prideľovania zdrojov jednotlivým tenantom,  ako aj absenciou automatizácie, samo-
obslužnosti, kontroly nad prostrediami koncovými používateľmi a služieb s vyššou pridanou hodnotou. Jedným dychom treba dodať, že služby sú z 
prostredia vládneho cloudu poskytované bezplatne a bez spätnej väzby o efektivite využitia alokovaných zdrojov. Nasadeniu každého informačného 
systému predchádza istý odhad týkajúci sa očakávaných zdrojov, výpočtových aj kapacitných, potrebných pre jeho beh. V drvivej väčšine prípadov sú tieto 
odhady realizované so značnou mierou rezervy, a práve v tom tkvie nízka miera efektivity prevádzky v bezplatnom prostredí bez spätnej väzby. 
Výsledkom je tak výrazne skreslený pohľad na využitie pridelených zdrojov.

Dlhodobé a strategické potreby rezortu

DataCentrum je rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Prvoradou úlohou DataCentra je prevádzka kritických 
rezortných aj mimorezortných informačných systémov, informačných systémov, ktoré majú strategický význam pre Slovenskú republiku ako takú. Táto 
potreba je v príkrom nesúlade s akoukoľvek úvahou o migrácii týchto informačných systémov do prostredí globálnych, alebo i lokálnych privátnych 
poskytovateľov cloudových služieb. Vzhľadom na komplexnosť prevádzkovaných služieb je dnes taktiež už zrejmé, že aj prevádzka z prostredia už 
zastaraného vládneho cloudu tiež ani len z časti nenaplní očakávania a požiadavky moderných informačných systémov. Výzva týkajúca sa riešenia tohto 
stavu sa prirodzene netýka len rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky, je aktuálnym problémom viacerých rezortov, ktoré riešia stratégiu rozvoja 
IT služieb v dlhodobom horizonte. Riešením sa naskytuje systém implementácie rezortných a komunitných privátnych cloudových infraštruktúr. Touto 
cestou sa nevyhnutne musí vydať aj DataCentrum.

DataCentrum považuje riešenie modernizácie IT formou realizácie rezortného privátneho cloudu z dlhodobého hľadiska za strategické rozhodnutie. 
Adresuje totiž všetky výzvy, ktorým DataCentrum dnes čelí a rezortu poskytne plnú kontrolu nad kritickými informačnými systémami. Z pohľadu 
DataCentra je mimoriadne dôležité zachovanie práve kontroly z dlhodobého hľadiska prevádzkovaním informačných systémom od vrstvy infraštruktúry až 
po aplikačnú úroveň a úroveň riadenia prístupov a zabezpečenia bezpečnosti. Len tento prístup umožní efektívne reagovať na budúci vývoj a prípadné 
hrozby.

Rezortný privátny cloud RPC je postavený na nasledovnej skupine princípov:

RPC je od základov navrhnutý tak, aby bol efektívnym spôsobom schopný prevádzkovať existujúce a tradičné monolitické, ako aj nové 
informačné systémy postavené na báze kontajnerizačných a in-memory technológií.
Základom RPC je autonómny stavebný blok, ktorý poskytuje výpočtové a kapacitné zdroje pre podmnožinu súvisiacich informačných systémov. 
Súčasťou stavebného bloku sú okrem výpočtových a kapacitných zdrojov aj služby zálohovania a obnovy dát prislúchajúcich predmetnému 
stavebnému bloku, sieťová konektivita a bezpečnosť. Modularita na báze stavebného bloku umožňuje homogénne rozširovanie a škálovanie RPC 
popri izolácii jednotlivých informačných systémov a zamedzení šírenia sa prípadných chýb naprieč celou infraštruktúrou.
RPC je od počiatku navrhnuté pre prevádzku informačných systémov z troch výpočtových centier, logického výpočtového centra tvoreného 
dvojicou ekvivalentne konfigurovaných výpočtových centier v Bratislave a záložným výpočtovým centrom v Tajove. Logické výpočtové centrum je 
navrhnuté ako active-active výpočtové centrum zabezpečujúce dostupnosť produkčných služieb s toleranciou zlyhania na úrovni ktoréhokoľvek z 
výpočtových centier, ktoré ho tvoria. Záložné výpočtové centrum plní úlohu ochrany pred masívnymi zlyhaniami na úrovni mesta Bratislava, 
uchováva dáta a poskytuje možnosť štartu produkčných služieb na požiadanie. Zároveň pre efektívne využitie zdrojov počas doby bežnej 
prevádzky poskytuje zdroje pre beh neprodukčných prostredí informačných systémov.
RPC je zastrešený prevádzkovým portálom, ktorý v každom momente poskytuje pohľad na využitie výpočtových a kapacitných zdrojov celkovo za 
celý RPC, za jednotlivé obsluhované organizácie, za jednotlivé prostredia až samotné systémy. Umožní tak najefektívnejším možným spôsobom 
alokovať, monitorovať a upravovať alokáciu zdrojov tak, aby cloudové systémy boli v každom okamihu patrične zaťažené a zbytočne neblokovali 
nevyužívané zdroje.
RPC zohľadňuje rôznorodosť očakávaní a potrieb obsluhovaných organizácií z pohľadu spôsobu prevádzky samotných systémov a IT zručností. 
RPC je vybavené zdrojmi, ktoré jednotlivým inštitúciám poskytujú vybrané služby bez potreby výkonu prevádzkových činností predmetnými 
inštitúciami s tým, že prevádzka je zodpovednosťou prevádzkových tímov DataCentra. Zároveň však v podobe rezortného samoobslužného 
cloudu RSC, čo je podmnožina zdrojov RPC poskytuje inštitúciám s IT oddeleniami možnosť implementácie tzv. virtuálnych privátnych cloudov 
VPC. Virtuálny privátny cloud je ekvivalentom infraštruktúry a služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi cloudových služieb. Za 
konfiguráciu VPC a služby v ňom poskytované sú po pridelení zdrojov DataCentrom v zodpovednosti príslušného IT oddelenia cieľovej inštitúcie.
Súčasťou RPC je prístupová vrstva poskytujúca riadený, monitorovaný a bezpečný prístup k službám prostredníctvom celej škály privátnych sietí 
a verejného Internetu. Poskytuje služby riadenia používateľskej základne a sofistikované mechanizmy autentifikácie a autorizácie používateľov.
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RPC je vybavené sériou centralizovaných zdieľaných služieb. Medzi najdôležitejšia patria zdieľaný systém pre výkon procesov zálohovania a 
obnovy dát podľa definovaných politík, centrálny monitoring a logging a systém pre detekciu anomálií, centrálna správa identít, centrálne služby 
autentifikácie a autorizácie na báze dvojfaktorovej autentifikácie a WAF, centrálne unifikované prístupové služby VPN, centrum pre podporu 
používateľov a služby service desku.
Sieťová vrstva RPC je medzi jednotlivými lokalitami zabezpečená transparentným šifrovaním, každé výpočtové centrum má nezávislú konektivitu 
smerom k používateľom služieb, teda do všetkých privátnych sietí a verejného Internetu. Všetka konektivita je z pohľadu koncových používateľov 
lokálneho charakteru, poskytuje teda nízke latencie a vysokú spoľahlivosť. Zároveň nelimituje jednotlivé inštitúcie a používateľov z pohľadu 
objemu prenesených dát v čase.

Navrhované riešenie

 

Riešenie predpokladá transformáciu výpočtového centra Cintorínska  na dostupnostnú zónu Bratislava, inými slovami logické výpočtové centrum, (DCC)
rozšírením o výpočtové centrum Kopčianska (DCK) so zachovaním záložného výpočtového centra ZVS Tajov (DCT).

High level architektúra RPC

Architektúra v zmysle princípov popísaných v ďalšom otvorí možnosť nasadzovania aplikačných a databázových služieb v ktoromkoľvek v výpočtových 
centier dostupnostnej zóny. Obe výpočtové centrá dostupnostnej zóny budú v takomto prípade vybavené nezávislou WAN komunikačnou infraštruktúrou 
smerom k externým prostrediam a používateľom, ako aj k záložnému výpočtovému centru ZVS Tajov. Zároveň budú vybavené vzájomným prepojením na 
úrovni L2 jednotlivých VLAN, ako aj dátových sietí SAN. Tým bude umožnené roztiahnutie súčasných klastrov z jednej lokality medzi dve a povýšiť tak 
bežnú konfiguráciu vysokej dostupnosti služieb o úroveň vyššie s tým, že pokryje aj niektoré scenáre v súčasnosti vyžadujúce aktiváciu záložných služieb 
prostriedkami ZVS. V porovnaní so súčasnou formou aktivácie záložných služieb však pôjde o prirodzenú funkcionalitu technologicky podporovanú priamo 
konfiguráciou primárnych služieb a stane sa bežným prevádzkovým postupom.

RPC infraštruktúra je navrhnutá tak, aby bola modulárna, pozostávajúca zo stavebných blokov s konkrétnym určením. Stavebné bloky sú ďalej delené na:

Pody - Tvoria dostupnostnú zónu, typicky je to modul vo výpočtovom centre so systémami v jednej podsieti.
Klastre - Skupina serverov určených pre konkrétny workload, manažovateľná veľkosť 4-8 systémov. Poskytujú technologickú a licenčnú izoláciu. 
Servery optimalizované pre konkrétny účel.
Servery - Jednotlivé uzly klastrov bežiace hypervízor a umožňujúce beh virtuálnych strojov.
Primárny storage priestory - Storage priestory pre beh VM a hlavné dátové priestory.
Sekundárne storage priestory - Zdieľané storage priestory pre template VM, ISO obrazy, snapshoty, a iné zdieľané dáta

Anatómia dostupnostnej zóny

Z pohľadu parametrov RPO a RTO navrhujeme nasledovné:

Pre vzťah výpočtových centier v rámci dostupnostnej zóny navrhujeme  (synchrónne replikácie) a .RPO rovné 0 RTO na úrovni desiatok minút
Pre vzťah oboch výpočtových centier dostupnostnej zóny a výpočtového centra ZVS Tajov navrhujeme  RPO rovné desiatkam minút
(asynchrónne replikácie) a .RTO na úrovni dvoch dní

Aplikačné služby

 

Aplikačné služby budú konfigurované na virtualizovanom prostredí. Jednotlivé aplikačné pody budú konfigurované formou extended-distance klastrov, teda 
roztiahnuté naprieč oboma výpočtovými centrami dostupnostnej zóny.
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Technologicky budú zabezpečené všetky predpoklady pre umožnenie živej migrácie aplikačných systémov medzi lokalitami bez výpadku. Súčasné 
aplikácie, ktoré nepodporujú natívne škálovanie a beh prostredníctvom viac ako jednej inštancie budú v každom momente poskytované len z jedného 
výpočtového centra. Cieľom však bude zabezpečiť rozloženie služieb medzi výpočtové centrá pre optimálne využitie výpočtových zdrojov.

Z pohľadu prístupu aplikácií k príslušným databázovým službám bude vždy zabezpečená lokálna dostupnosť databázových služieb s cieľom minimalizovať 
nepotrebnú dátovú prevádzku na komunikačných linkách medzi výpočtovými centrami.

Riešenie bude podporovať beh aplikačných služieb na virtuálnych strojoch, ako aj na orchestračnej platforme v podobe kontajnerizovaných aplikácií.

Databázové služby

 

Databázové služby budú poskytované prostredníctvom databázových podov, teda infraštruktúrou konfigurovanou a optimalizovanou pre beh konkrétnych 
databázových služieb z ako technologického, tak aj ekonomického hľadiska. Databázové systémy budú vybavené v súčasnosti najvýkonnejšími 
procesorovými zdrojmi s najmenšími možným počtom jadier. Licenčný model databázových služieb je závislý na procesorových jadrách, máme teda za 
cieľ minimalizovať ich počet. Taktiež máme za cieľ využiť štandardnú otvorenú platformu s efektívnym spôsobom licencovania z pohľadu počtu licencií 
vyžadovaných na procesorové jadro.

Databázové služby budú implementované v podobe single-instance, čo znamená, že v každom okamihu bude každá inštancia poskytovaná len z jedného 
výpočtového centra. V súlade s pristupujúcimi aplikáciami bude aj ich beh zosúladený s aktuálnym umiestnením príslušnej databázovej služby.

Rozlišujeme databázové pody jednak podľa databázovej technológie, napr. Oracle databázový pod, SAP Hana databázový pod, alebo open-source 
databázový pod. Zároveň však rozlišujeme pody podľa licenčného vybavenia, teda napr. Oracle databázový pod pre beh s licenciami Enterprise Edition 
licencovanými na procesorové jadrá, Oracle databázový pod licencovanými konkrétnymi tzv. Options. Pody môžu bežať virtualizačnú platformu a služby 
na virtuálnych strojoch, môžu však byť aj nevirtualizované.

Dôležitým princípom existencie databázových podov je princíp natívneho rozširovania. Navrhované pody majú za cieľ obmedzovať technologické možnosti 
spôsobom, ktorý je z pohľadu prevádzky udržateľný, efektívny a zároveň ekonomicky výhodný.

Dátová replikácia medzi výpočtovými centrami je realizovateľná dvojakým spôsobom. Prvý je platný pre virtualizované databázové systémy a zhodný s 
tým navrhovaným pre aplikačné systémy. Takéto služby pobežia na virtuálnych strojoch, tie na virtualizačnej platforme roztiahnutej naprieč oboma 
výpočtovými centrami s dátami zrkadlenými prostredníctvom storage zariadení.

Druhým, vždy dostupným spôsobom je replikácia prostredníctvom natívnej funkcionality databázového systému. V prípade Oracle databázových služieb je 
táto funkcionalita zabezpečená prostredníctvom Oracle Data Guard. Vzhľadom na RPO rovné nule pre fail-over služieb medzi výpočtovými centrami 
dostupnostnej zóny navrhujeme režim Max Protection. V tomto prípade budú podporované scenáre umožňujúce zámenu rolí, ako aj fail-over. Databázové 
služby navrhujeme bežať na platforme Red Hat Enterprise Linux integrované do klastrového riešenia HPE Serviceguard, ktoré zabezpečuje spoľahlivé 
riadenie funkcionality Oracle Data Guard. V tomto prípade, keď nedochádza k migrácii databázového virtuálneho stroja do druhého výpočtového centra, je 
prirodzene vyžadovaný záložný systém konfigurovaný pre príjem aktualizácií. To znamená, že v príslušných databázových podoch budú konfigurované aj 
stroje pre beh a správu záložných databázových inštancií.

Storage služby

 

Storage služby sú kľúčovým stavebným blokom riešenia RPC. Rozdeľujeme ich na nasledovné dve skupiny:

Centrálne storage služby poskytované centrálnym diskovým zariadením. Jeho úlohou je sprostredkúvať diskové priestory v podobe blokových 
zariadení prostredníctvom dátových sietí SAN. Blokové zariadenia budú využívané priamo virtualizačnými platformami, ktoré budú priestory 
posúvať pre použitie virtuálnym strojom. Tento princíp platí pre aplikačné aj databázové virtualizované systémy. Blokové zariadenia ďalej 
poskytnú priestor službám konfigurovaných bez virtualizácie. Zároveň je ich možné použiť aj pre systémové disky virtualizačných platforiem. Tieto 
služby sú integrálnou súčasťou každého stavebného bloku RPC.
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Druhým typom storage v riešení RPC sú zariadenia poskytujúce diskové kapacity ako NAS alebo objektový storage. Tieto priestory plánujeme 
využiť pre potreby uchovávania dát kontajnerizovaných aplikácií bežiacich na aplikačných orchestračných platformách, zálohovanie SAP Hana 
databáz, pre potreby archívu ako náhradu súčasných archivačných zariadení a ako cieľové úložisko systémov prevádzkovej inteligencie. Tieto 
služby sú integrálnou súčasťou každého stavebného bloku RPC.

 

Sieťové služby

 

Z pohľadu sieťových služieb pre potreby realizácie zámeru RPC za dôležité považujeme nasledovné:

Všetky výpočtové centrá budú mať dostupné dedikované a nezávislé pripojenie do WAN prostredí FINET1-5, GovNet, Internet.

Výpočtové centrá tvoriace dostupnostnú zónu Bratislava (Výpočtové centrum Cintorínska a Kopčianska) budú mať realizovaný redundantný 
prepoj jednotlivých VLAN a prepoj SAN dátových sietí.

Medzi oboma výpočtovými centrami dostupnostnej zóny Bratislava a záložným výpočtovým centrum bude realizované L3 prepoje pre potreby 
asynchrónnej replikácie dát.
POD stavebný prvok infraštruktúry obsahujúci servery, SAN, LAN, storage a iné koponenty. 

Z pohľadu siete každý POD obsahuje dvojicu sieťových switchov, ktoré poskytujú pripojenie k LAN pre všetky jeho komponenty.  

POD má (ak je to požadované) svoj zrkadlový obraz v druhom dátovom centre.  

Prepojenie medzi PODmi je realizované dedikovanými 2x10Gb prepojmi na redundantných trasách. 

Prepoje je možné realizovať shortwave transceivermi v access prepínačoch cez DWDM alebo longwave transceivermi cez darkfibre.  

Prepojené PODy v dvoch lokalitách tvoria L2 LAN fabric, ktorý poskytuje možnosť presúvať workload medzi dátovými centrami bez zmeny IP 
adries. 

L2 fabric je ďalej do siete smerovaný aktívnymi prvkami (switch/firewall) 

PODy v jednom dátovom centre používajú dedikované sieťové rozsahy a neprekrývajúce sa vlan ID.  

Medzi sieťové služby zaraďujeme aj dátové siete SAN. Tie budú implementované prostredníctvom série virtualizovaných dvojíc SAN okruhov (fabrics) 
naprieč dostupnostnou zónou Bratislava. Rozľahlé SAN okruhy budú predpokladom úspešnej realizácie replikácií diskových priestorov v réžii diskových 
zariadení, v súlade s potrebami aplikačných a databázových služieb a možnosťou ich živej migrácie medzi výpočtovými centrami.

Služby infraštruktúry

 

Služby infraštruktúry budú prevádzkované v špeciálnom režime na dedikovanom hardvérovom vybavení tak, aby bola minimalizovaná ich závislosť na nimi 
manažovaných zdrojoch. Medzi služby infraštruktúry zaraďujeme:
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Doménové služby zabezpečujúce autentifikáciu a autorizáciu používateľov informačných systémov
Služby DNS, DHCP, presného času
Služby zálohovania a obnovy dát
Služby prevádzkovej inteligencie a centrálneho zberu a indexovania systémových, aplikačných a databázových logov a logov zo sieťových a 
iných infraštruktúrnych zariadení

4.      ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
 

 

 

4.1      Technologická vrstva

4.1.1       Prehľad technologického stavu

4.1.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

 

Riešenie RPC je navrhnuté ako modulárne riešenie na báze stavebných blokov. Platí, že stavebný blok je autonómnou stavebnou jednotkou RPC, ktorá 
zabezpečuje beh určitej skupiny služieb v celom rozsahu. Je teda vybavený výpočtovými, kapacitnými aj sieťovými zdrojmi. Zároveň poskytuje služby 
zálohovania a obnovy dát pre na ňom bežiace služby. Každý stavebný blok je integrovaný do core LAN vrstvy prostredníctvom access LAN vrstvy a do 
core SAN vrstvy prostredníctvom access SAN vrstvy.

Stavebný blok RPC a mechanizmus rozširovania

Samotný stavebný blok je modulárny. Má presne stanovené typy výpočtových, kapacitných a sieťových zdrojov. Tie zohľadňujú potreby jednotlivých typov 
informačných systémov a technológií tak, aby prevádzka konkrétnych informačných systémov bola čo možno najekonomickejšia.

V zásade rozlišujeme základnú výbavu stavebného bloku, ktorá predstavuje štvrtinovú kapacitu plného stavebného bloku. Rozšírenia sú navrhované po 
ďalších štvrtinách kapacity a týkajú sa ako výpočtových, tak aj kapacitných charakteristík stavebného bloku.

RPC bude po architektonickej stránke identicky implementované v oboch regiónoch a vo všetkých troch výpočtových centrách. Schéma vyššie 
schematicky znázorňuje šesticu stavebných blokov, ktoré budú zabezpečovať beh nasledovných prostredí:

Infraštruktúrny blok pre zabezpečenie zdieľaných manažment služieb RPC
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Stavebný blok 1 bude zabezpečovať beh v súčasnosti prevádzkovaných služieb na úrovni ISŠP. Zabezpečí beh samotných služieb ISŠP, ďalej 
však aj služby CKS, EIS, VÚC, MKPP, IP, atď. Sústredia sa vňom databázové prostredia a aplikačné služby vyžadujúce virtuálne stroje.
Stavebný blok 2 bude zabezpečovať beh orchestračnej platformy a zastreší tak všetky služby a aplikácie postavené na moderných technológiách 
na báze Kubernetes.
Stavebný blok 3 bude určšný a optimalizovaný pre beh in memory služieb. Iniciálne bude zastrešovať beh IS CES.-
Stavebný blok 4 bude zastrešovať všetky služby momentálne poskytované vrstvou KTI.
Stavebný blok 5 zastreší služby DCOM.

4.1.3       Návrh riešenia technologickej architektúry

Architektúra RPC je založená na autonómnych stavebných blokoch, ktoré umožňujú jeho takmer neobmedzené škálovanie do budúcnosti. Stavebné bloky 
sú ďalej delené na zóny, ktorých určením je prevádzka konkrétnych informačných systémov. Nasledovná schéma znázorňuje rozloženie služieb a 
informačných systémov naprieč zdrojmi RPC.

Nasledovný náčrt predstavuje high-level náhľad na architektúru naprieč trojicou výpočtových centier.

Nasledovné princípy popisujú ideovú architektúru RPC v prítomnom čase, akoby bola už realitou.

Výpočtové centrá

 

Dostupnostná zóna Bratislava je tvorená dvojicou výpočtových centier. Sú nimi výpočtové centrum Cintorínska a Kopčianska.
Obe výpočtové centrá dostupnostnej zóny majú nezávislú WAN prístupovú infraštruktúru do sietí FINET 1-5, GovNet a Internetu.
Výpočtové centrá dostupnostnej zóny sú prepojené L2 prepojmi LAN, ako aj okruhov dátových sietí SAN.
Dvojica výpočtových centier sa navonok javí ako jedno logické výpočtové centrum. Je teda zabezpečený možný beh každej produkčnej služby z 
ľubovoľného výpočtového centra.
Výpočtové centrum ZVS Tajov slúži ako záložné výpočtové centrum pre produkčné prostredia informačných systémov a zároveň pool zdrojov pre 
prevádzku neprodukčných prostredí v čase bežnej prevádzky.

Privátny cloud, IaaS a PaaS služby

 

Funkcie privátneho cloudu zabezpečujú možnosť centrálneho prideľovania, a zriaďovania IaaS, PaaS a SaaS výpočtových zdrojov v podobe 
virtualizovaných aj fyzických serverov, zdrojov diskových aj sieťových.
Funkcie privátneho cloudu sú k dispozícii prostredníctvom používateľského rozhrania, ako aj prostredníctvom štandardizovaných rozhraní 
použiteľných pre potreby automatizácie, teda prostredníctvom API rozhraní.
Funkcie privátneho cloudu sú zdieľané a ponuka realizovateľná v rámci konkrétnemu tenantovi pridelených zdrojov.
Privátny cloud umožňuje prístup k monitorovacím funkciám v rámci prostredia a zdrojov príslušného tenanta.
Privátny cloud umožňuje správu na úrovni šablón a možnosť aj ich vytvárania.
Orchestračné služby sú prevádzkované vo všetkých dostupnostných zónach, pričom konfigurácia umožňuje synchronizáciu (napr. version control 
repozitáre, alebo aplikačné artefakty) medzi jednotlivými zónami.

Aplikačné služby

 

Aplikačné služby sú prevádzkované na virtuálnych strojoch, prípadne aplikačných orchestračných platformách spravovaných privátnou cloudovou 
platformou.
Aplikačné služby sú poskytované z predurčených podov zohľadňujúcich licenčné požiadavky aplikácií.



Aplikácie sú postupne migrované zo súčasných proprietárnych Java EE aplikačných serverov Weblogic na open source Java EE aplikačný server 
Wildfly, alebo Java Servlet containera Tomcat. Alternatívne sú aplikácie migrované do podoby Spring Boot aplikácií.
Migrované aplikácie sú poskytované prostredníctvom kontajnerovej orchestračnej platformy na báze Kubernetes.
Konektivita medzi aplikáciami, ich zabezpečenie, manažment a logovanie a performance monitoring je zabezpečený unifikovanou formou 
prostredníctvom riešenia na báze Istio.
Aplikačná orchestračná platforma je implementovaná automatizovaným a orchestrovaným spôsobom prostredníctvom cloud služieb pre 
konkrétnych aplikačných dodávateľov.
Tímy zabezpečujúce prevádzku služieb majú oprávnenia vykonať nasadzovanie aplikačných orchestračných platforiem. Všetky podliehajú 
centrálnemu IaaS manažmentu.

Oracle a SAP databázové služby

 

Databázové služby sú implementované na platforme štandardných serverov typu x86. Tie predstavujú optimálny spôsob licencovania s licenčným 
faktorom umožňujúcim využiť jednu licenciu pre dvojicu procesorových jadier.
Databázové služby sú poskytované z predurčených podov, ktoré budú tvorené skupinou systémov výpočtovými zdrojmi vybavenými tak, aby 
optimalizovali ich licenčné pokrytie a funkcionalitu a požiadavky vznesené na databázové služby. Príkladom je napr. Oracle databázový pod 
licencovaný Enterprise Edition licenciou bez dodatočných tzv. licenčných options. Druhým príkladom je Oracle databázový pod pre inštancie 
vyžadujúci napr. funkcionalitu partitioning, ktorá je licencovaná separátne. Tretím je pod zabezpečujúci beh služieb na báza SAP HANA. 
Oddelenie do separátnych podov je kritické vzhľadom na skutočnosť, že databázové služby sú implementované na virtualizovanej platforme 
s funkcionalitou bezvýpadkovej migrácie.
Databázové služby sú poskytované na virtualizovaných systémoch, pričom každá inštancia bude bežať na jej dedikovanom virtuálnom stroji. 
Virtualizáciou služieb získavame vyššiu mieru dostupnosti, možnú živú migráciu, tzv. live migration a výrazne zjednodušenú prevádzku vďaka 
úplnej eliminácii plánovaných výpadkov.
Platforma pre databázové systémy bude zjednotená a bude ňou Red Hat Enterprise Linux vždy aktuálnej podporovanej verzie pre konkrétnu 
verziu databázového systému. Rozdiely vo verziách sú možné v prípade špecifických závislostí konkrétneho aplikačného programového 
vybavenia na databázových službách.
Rozoznávame tri prostredia, produkčné, testovacia a vývojové, pričom testovacia a vývojové môžu byť implementované spolu v jednej inštancii 
databázovej služby.
Produkčné databázové prostredia sú primárne sprístupňované z logického výpočtového centra Cintorínska-Kopčianska. Záložné inštancie sú 
dostupné vo výpočtovom centre ZVS Tajov. Tento princíp platí pre súčasný stav a súčasnú dvojicu výpočtových centier.
Záložné databázové inštancie sú aktualizované prostredníctvom databázových technológií. Záložné databázy sú vytvorené len pre produkčné 
inštancie.
Aktivácia databázových služieb je realizovateľná formou fail/over a switch/over pre pokrytie rôznych scenárov testovania a ostrej aktivácie 
záložných systémov.

Open source databázové služby

 

Požiadavky na databázové služby sú dôkladne analyzované. Použitie licencovaných zdrojov Oracle databázových podov je umožnené len v 
prípadoch aplikácií neumožňujúcich alternatívny prístup.
Nová generácia moderných cloud-like aplikácií má databázové služby zabezpečené prostredníctvom open source databázových systémov. Medzi 
podporované open-source databázové systémy zaraďujeme PostgreSQL, MariaDB a MySQL.
Open source databázové služby sú poskytované prostredníctvom Open spource databázového podu, alternatívne priamo zdrojmi aplikačnej 
orchestračnej platformy.

SAP databázové služby

 

Databázové inštancie v súčasnosti poskytujúce databázové služby aplikáciám postavených na báze SAP sú prevádzkované na zdrojoch Oracle 
databázového podu. Vzhľadom na budúce smerovanie SAP však budú postupne migrované do SAP Hana databázového podu.
SAP služby delíme do štyroch hlavných skupín. Prvou sú skupina SAP inštancií zastrešujúcich ISŠP backend, druhou sú inštancie 
zabezpečujúce funkcionalitu integračnej platformy SAP PI, tretiu tvoria inštancie CKS a poslednú všetky ostatné EIS inštancie. Práve EIS 
inštancie sú plánované pre konsolidáciu v rámci plánovaného projektu CES. Databázové služby pre projekt CES sú plánované v súlade so 
stratégiou SAP na platforme SAP Hana.

LAN infraštruktúra

 

LAN infraštruktúra ja navrhnutá ako dvojvrstvová pozostávajúca z core a access vrstvy. Access vrstva je súčasťou každého stavebného bloku, 
zabezpečuje konektivitu systémov stavebného bloku navzájom, ako aj ich konektivitu do externého sveta prostredníctvom core vrstvy.
Access vrstva v prostredí logického výpočtového centra Cintorínska-Kopčianska zabezpečuje L2 konektivitu medzi výpočtovými centrami.
Access vrstva má integrovanú bezpečnostnú vrstvu a funkciu firewallu.
Core vrstva centralizuje konektivitu do externého sveta.

 



Architektúra LAN.

 

 

Dátová sieť SAN

 

Dátová sieť je konfigurovaná v podobe rozľahlej naprieč dvojicou výpočtových centier tvoriacich dostupnostnú zónu Bratislava.
Dátová sieť je implementovaná v podobe dvojíc nezávislých virtuálnych dátových sietí pre použitie v rámci segmentov využitia a v súlade s 
bezpečnostnými požiadavkami a best practices na budovanie SAN dátových sietí.
SAN dátová sieť ja navrhovaná ako dvojvrstvová tvorená core a access vrstvami. Core vrstva agreguje a zabezpečuje konektivitu medzi 
výpočtovými centrami, ako aj konektivitu smerom na zdieľané služby a konektivitu medzi podmi. Access vrstva zabezpečuje konektivitu medzi 
výpočtovými blokmi stavebného bloku a im prislúchajúcim storage zdrojom a systémom pre zálohovania a obnovu dát.

Architektúra dátových sietí SAN

 

 

4.1.4       Jazyková lokalizácia

 

 

 

4.2      Bezpečnostná architektúra
 

5.      ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY
 

 

6.      ZDROJOVÉ KÓDY
 

7.      PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
 

 



7.1      Prevádzkové požiadavky
 

7.1.1       Úrovne podpory používateľov:

 

Označenie 
naliehavosti incidentu

Závažnosť  in
cidentu

Popis naliehavosti incidentu

A Kritická Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, 
nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

B Vysoká Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému.

C Stredná Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému.

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

 

možný dopad:

 

Označenie závažnosti incidentu  

Dopad

Popis dopadu

1 katastrofický katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata 
dát,

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý malý dopad alebo strata dát

 

Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici:

 

Matica priority incidentov Dopad

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Naliehavosť Kritická - A 1 2 3

Vysoká - B 2 3 3

Stredná - C 2 3 4

Nízka - D 3 4 4

 

Vyžadované reakčné doby:

 

Označenie priority 
incidentu

Reakčná doba  od nahlásenia incidentu po začiatok (1)

riešenia incidentu
Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia 
incidentu (DKVI) (2)

Spoľahlivosť (3)

(počet incidentov za 
mesiac)

1 0,5 hod. 4  hodín 1

2 1 hod. 12 hodín 2

3 1 hod. 24 hodín 10

4 1 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov



 

 

7.2      Požadovaná dostupnosť IS:
 

Popis Pa
ra
me
ter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

12 
ho
dín

od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 10 
ho
dín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

24 
ho
dín

od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

98,
5%

·        98,5% z 24/7/365  t.j. max ročný výpadok je 66 hod.

·        Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny.

·        Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.

·        Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. 
nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní).  Do dostupnosti IS nie sú započítavané 
servisné okná a plánované odstávky IS.

·        V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania 
bez odstránenia vady alebo incidentu.

 

TEXT pre inšpiráciu – vyberte si pre vás potrebné

 

7.2.1       Dostupnosť (Availability)

 

7.2.2       RTO (Recovery Time Objective)

7.2.3       RPO (Recovery Point Objective)

 

 

8.      POŽIADAVKY NA PERSONÁL
 



9.      IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

 

 

10.   PRÍLOHY
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