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Role IT se v prÛmyslu tisku mûní. Stala
se strategick˘m faktorem úspûchu a není tedy
jen nákladovou poloÏkou. Nejpozdûji
od pﬁíchodu techniky cloud computingu
je jasné, Ïe to jsou: „IT matters = nezbytné
záleÏitosti“. Ale co cloud computing
konkrétnû znamená pro podnik? Pﬁi
virtualizaci serveru, je funkãnost systému
oddûlena od hardwarové platformy.
Technicky to znamená, Ïe mezi
hardwarov˘mi komponenty a pﬁíslu‰n˘mi
operaãními systémy a aplikacemi se „usadila“
vrstva virtualizace. Tato virtualizaãní vrstva
umoÏnila flexibilní vyuÏití dostupn˘ch zdrojÛ
a zároveÀ zajistit logické oddûlení
tzv. „virtuálních strojÛ“ (VS) – tj.
jednotliv˘ch server aplikací. Jak˘ a kde
má uÏivatel hardware, proto nehraje Ïádnou
roli. IT nemusí b˘t ani ve vlastním podniku
a mÛÏe b˘t zakoupeno v rámci on-line sluÏby
„v cloudu“. Z tohoto pohledu je nutno chápat
virtualizaci serverÛ jako technick˘ základ
cloud computingu, nebo pﬁípadnû takzvaného
„obláãku“.
Cloud computing tak umoÏÀuje nûco,
co by nebylo v tradiãním IT proveditelné.
IT strukturu spoleãnosti lze tím zmen‰it
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do libovolnû pﬁemístitelného virtuálního
systému. To umoÏÀuje jednotnou
IT administraci, zvy‰uje flexibilitu
vzdáleného pﬁístupu a umoÏÀuje konsolidaci
ãasto nestejnorodého prostﬁedí serverÛ tím,
Ïe hostí více virtuálních strojÛ na jednom
serveru. V bûÏn˘ch serverov˘ch strukturách
je v podnikovém prÛmûru vyuÏito pouze
15 % kapacity efektivnû. Z hlediska ekologie
a ekonomiky to postrádá smysl! Datové
centrum zaji‰Èuje hosting dokonce „cel˘ch
podnikÛ“ na jednom serveru, aniÏ by se firmy
navzájem znaly, nebo by docházelo
k vzájemnému kontaktu dat. Dokonce
i systémov˘ pád jednoho VS nemá Ïádn˘
vliv na ostatní virtuální stroje na tomto
serveru.
Pﬁi virtualizaci desktopÛ nepochází v˘poãetní
v˘kon z personálních poãítaãÛ (PC), n˘brÏ
také z centrálního serveru. UÏivatel pak
pﬁistupuje prostﬁednictvím jakéhokoliv
zaﬁízení, pﬁípadnû i mobilnû, na jeho
virtuální desktop (nejedná se o Ïádn˘
zdlouhav˘ proces zavádûní operaãního
systému, nejde o nic více, neÏ jen
o jednoduché pﬁihlá‰ení na server).
V podniku uÏivatel pﬁistupuje k virtuálnímu
stroji obvykle pﬁes tzv. zero client.
Jde o urãit˘ druh prodlouÏení PCI sbûrnice,
bez vlastního v˘poãetní kapacity (bez CPU,
RAM, ventilátoru, atd.). Cel˘ proces
je popisován jako „PC over IP“. TakÏe dnes,
ﬁada spoleãností – v neposlední ﬁadû
z dÛvodu zaji‰tûní bezpeãnosti firemního
systému – zvlá‰tû u standardních i kritick˘ch
on-line aplikací, jako jsou e-mailové
programy, bankovní software, internet,
business aplikace a CRM ﬁe‰ení pro virtuální
stroje v „oblaku“. A to v‰e pod vlastní
kontrolou v privátním cloudu.
Poznámka: S integrovanou PC-over-IP
technologií poskytují tyto monitory v‰e
v jednom, klienta pro VMware View
virtualizaci desktopÛ, nebo vysoce v˘konné
PCoIP hardwarové pracovní stanice –
klávesnice, my‰, síÈov˘ kabel, USB a audio
zaﬁízení se pﬁipojují pﬁímo do monitoru. Tyto
plug-and-play nuloví klienti (zero-clients)
nemají Ïádné CPU, operaãní systém, ovladaãe
zaﬁízení nebo anti-virus, díky tomu pﬁiná‰ejí
vynikající úroveÀ zabezpeãení a prakticky
eliminují údrÏbu desktopÛ.
Lep‰í a ekologicky smysluplné vyuÏití
hardwarov˘ch prostﬁedkÛ tím, Ïe hostí
virtuálních stroje na jediném serveru.

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA.
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Zmûna paradigmatu – zmûna názorÛ,
hodnot a techniky Cesta od hardware
systému k virtuálním, podle potﬁeby
aktivovan˘m, IT sluÏbám z „cloudu“
pﬁedstavuje pro informaãní technologii (IT)
zmûnu paradigmatu. To pﬁesnû odpovídá
dne‰nímu systému poptávky. Firmy uÏ nemají
zájem ﬁe‰it v krátk˘ch cyklech kapitálovû
nároãné investice do hardware a software.
Také vazba softwarov˘ch licencí na zaﬁízení
(obvykle na jednotlivá PC) je jiÏ zastaralá.
Pﬁednost v nákupu je dávána vypoãitateln˘m
kontinuálním sluÏbám, které lze jako
operativní náklady jednodu‰e pﬁenést
na jednotlivá pracovní místa. Cílem je prodej
smluvního uÏívacího práva pﬁes „prodej
v ãasov˘ch intervalech“. Tak zaznamenala
firma SysData GmbH (Sandhausen),
specialista na systémovou integraci
a IT koncepce, která je spojena s prÛmyslem
tisku pﬁes firmu BSH GmbH (Henry + Siegel,
Printdata), Ïe v posledních nûkolika mûsících
se prudce zvedly dotazy zákazníkÛ
k tématÛm, jako je cloud computing
a software-as-a-Service (SaaS). Zákazník
uznává stále více a více v˘hody technologie.
IT systémoví dodavatelé, napﬁíklad firma HP,
která je i poskytovatelem hardware, ãímÏ
je v urãitém stﬁetu zájmÛ: na jedné stranû,
musí a také chce novou technologii nabízet
sama, na druhé stranû se tím pﬁipravuje
o lukrativní „konvenãní“ IT obchod
(s vysokou intenzitou sluÏeb a velk˘mi
hardware poÏadavky).
Poskytovatelé ﬁe‰ení, jako je Heidelberg,
Fujifilm a Agfa také prodávají své pracovní
postupy jako kompletní ﬁe‰ení (s nûkter˘mi
pût aÏ osm serverÛ, plus pracovní stanice)
a stanovili pouze pro takto ﬁe‰ené konfigurace
serverÛ funkãní záruky. Ve smyslu
virtualizace, která by také byla moÏná
i v oblasti produkce, to je samozﬁejmû
moÏn˘m alternativám na pﬁekáÏku.
„Koneãnû, pﬁeci nechceme vytvoﬁit Ïádné
bezproblémové ﬁe‰ení pro subdodavatele,
n˘brÏ pro na‰e IT klienty,“ uvedl generální
ﬁeditel spoleãnosti Sysdata, Jan Beeken.
Pohled na skuteãnou praxi Oddûlení
funkãnosti systému od hardwarové platformy
tvoﬁí virtualizaãní vrstvu mezi hardwarem
a operaãním systémem/aplikací.
Zcela aktuálnû to dûlá SysData u firmy Mack
v Schönaichu, coÏ je tiskárna stﬁední velikosti
a souãasnû poskytovatel mediálních sluÏeb
s cca 65 zamûstnanci. V˘chozím bodem pro
téma virtualizace zde byla nezbytnost

aktualizace odvûtvového ﬁe‰ení SSB Diso
na terminálovém serveru IBM AS-400,
kter˘ obsluhoval cca 20 klientÛ
(odbyt/plánování) z dÛvodu nového
grafického uÏivatelského rozhraní, které
vyÏadovalo vy‰‰í v˘poãetní v˘kon. Vzhledem
k tomu, Ïe poãítaãe a jejich operaãní systémy
byly zastaralé, bylo nezbytné pro tento
problém nalézt technicky chytré ﬁe‰ení.
Prostﬁednictvím virtualizace jednotliv˘ch
poãítaãÛ ve formû zero klientÛ vstoupila
firma Mack poprvé na nové pole – a dokonce
se podaﬁilo dosáhnout úspor na hardware.
Ale Hans-Jürgen Mack chtûl víc neÏ jen „lep‰í
hardware“, a to dosáhnout v této oblasti
lep‰ího pﬁístupu a lep‰í síÈové technologie.
Mûla b˘t tedy dosaÏena zásadní alternativa
k dosavadním, historicky podmínûn˘m
jednotliv˘m PC pracovi‰tím, v neposlední
ﬁadû proto, Ïe neustále rostly náklady
na IT (neustále nové technologie/vysoké
administrativní náklady). PoÏadována byla
nová virtuální IT infrastruktura, zaloÏená
na „active directory“ (centrální adresáﬁové
sluÏby pro síÈové struktury) s cílem vytvoﬁit
s niÏ‰ími náklady nová pracovní místa
a spravovat stávající administrativu nezávisle
na konkrétním umístûní pracovi‰tû.
Vzhledem k nestejnorodosti celého Mack-IT,
to znamenalo zásadní transformaci, coÏ není
moÏné realizovat ze dne na den. Jan Beeken:
„Tak je tomu ãasto. Vzhledem k rozrÛstajícím
se strukturám je rychle jasné, Ïe nejde ani tak
o technickou, ale ve skuteãnosti
o strukturální zmûnu. ProtoÏe velká ﬁada
podnikÛ byla v prÛbûhu let ‚ﬁízena‘ pﬁes
nepruÏné, vzájemnû nesluãitelné, navíc
izolované ostrÛvky IT struktury. Pomocí
virtualizace lze získat rychle zpût flexibilitu,
a tím pozitivnû ovlivnit strategické ﬁízení
podniku.“
Také pﬁevod IT struktury 1:1 na virtuální
stroje by byl moÏn˘, ale pak by podnik
promarnil ‰anci na organizaãní zmûnu. To ale
vyÏaduje se nejprve zab˘vat základními
úvahami, abychom si byli jisti, co vlastnû
chceme a s jakou IT strukturou to chceme
zmûnit. Tak vyvinulo vedení firmy Mack
za spolupráce IT administrátorÛ Thomase
a Matthiase Bröckel Vögeleho „ve vedlej‰í
pracovní ãinnosti“ z oddûlení médií
a digitálního tisku pod vedením firmy
Sysdata GmbH, IT organigram (nûkdy i pod
názvem organogram, organizaãní graf,
organizaãní schéma), jako grafické vyjádﬁení
organizaãní struktury. Byly vytvoﬁeny
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organizaãní jednotky, hodnocena pospolitost
uÏivatelsk˘ch skupin, vyvinuty standardy pro
skupinovû orientovaná vzorová pracovi‰tû,
definovány poÏadavky pro zabezpeãení
systému, definována práva pro pﬁístup
do systému. A koneãnû navrÏeny kroky pro
postupnou implementaci virtuální IT
koncepce.
Po plánovaném vytvoﬁení struktury Active
Directory bylo nutno zajistit první krok
a vytvoﬁit ochranu proti v˘padku VM serveru
pro virtualizované klienty.
Poznámka: Adresáﬁová sluÏba Active
Directory je roz‰iﬁitelná a ‰kálovatelná
adresáﬁová sluÏba, která umoÏÀuje efektivnû
uspoﬁádat síÈové prostﬁedky.
Thomas Bröckel: „PoÏadavky na bezpeãnost
systému jsou prostû vy‰‰í, neÏ tomu bylo
pﬁedtím na jednotliv˘ch poãítaãích. Dﬁíve,
kdyÏ jedno PC vypadlo, jsem poslal
zamûstnance domÛ. Pokud by dnes,
VM server vypadl, mohl bych poslat domÛ
v‰echny!“ Mezitím je instalováno u firmy
Mack nûkolik virtuálních serverov˘ch
systémÛ, které jsou k dispozici ve vyhrazené
serverové místnosti, které jsou ji‰tûny
navzájem, jsou redundandní (ve formû
privátního cloudu). Jak je to dÛleÏité,
se ukázalo pﬁi neãekaném „zhroucení“
starého, DHCP/systému evidence ãasu u firmy
Mack na samém poãátku projektu. Tento
systém evidence mohl b˘t obnoven z virtuální
zálohy, mohl b˘t rekonstruován jako virtuální
stroj – ale to bylo moÏné jen proto, Ïe byla
jiÏ vytvoﬁena VM infrastruktura. Skuteãnû
to byla ‰Èastná náhoda!
Nastavení active directory ve 2. kroku
zahrnuje v souãasné dobû jinou strukturaci
operaãních systémÛ a softwaru podle layering
technologie, technologie vrstev.
Poznámka z Wikipedie: Vícevrstvá
architektura oznaãuje v softwarovém
inÏen˘rství aplikace, jejichÏ funkãnost netvoﬁí
jeden celistv˘ program, ale více vzájemnû
spolupracujících vrstev, které bûÏí zpravidla
na rÛzné v˘poãetní infrastruktuﬁe.
Ta by mûla umoÏnit vytvoﬁení skupinovû
orientovan˘ch vzorov˘ch pracovi‰È, aby
odpadla nutnost definovat stále znovu
jednotlivé stanice, vãetnû jejich separátní
údrÏby a administrativní správy. KaÏdá
skupina potﬁebuje v podniku své vzorové
pracovi‰tû. Instalace takového pracovi‰tû
je realizována jen jednou. Centrálnû je dáno
k dispozici a v pﬁípadû potﬁeby musí b˘t tedy
rovnûÏ centrálnû pouze jednou aktualizováno.
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA.

Osobní preference mohou b˘t v personální
vrstvû „uloÏeny nad“ základní vrstvou.
V souãasné dobû pracuje u firmy Mack jiÏ
jeden z tûchto back-end systémÛ v AD. Tento
„master“ se nyní realizuje. Mail server je jiÏ
jako groupware realizován (vãetnû kalendáﬁÛ
a adresáﬁÛ), zamûstnanci své systémy jiÏ
„pﬁestûhovali“.
Ve tﬁetím kroku by se mûly i produkãní
servery „pﬁemutovat“ na virtuální stroje.
Dva printready kokpity byly jiÏ
virtualizovány, ale nejsou je‰tû v souãasné
dobû v active directory. „Jak ideální je tento
typ IT, se odráÏí v tom, Ïe neustále
pﬁem˘‰líme o tom, co byste mohli je‰tû
v‰echno virtualizovat,“ ﬁíká Matthias Vögele,
kter˘ se u firmy Mack mezitím znaãnû
zapracoval do problematiky. „Dokonce
i telefonní systém lze v souãasné dobû
integrovat ve formû opce!“
Opût pánem ve vlastním (IT) podniku
Hans-Jürgen Mack je spokojen se stavem
systému po cca 1,5 letech v˘voje svého
projektu. Právem, vidí svou firmu jako
prÛkopníka cloud technologie prÛmyslu tisku
– a uvádí nûkolik údajÛ o hospodaﬁení
podniku: „1:1 porovnání nákladÛ
ke dﬁívûj‰ímu stavu není moÏné, protoÏe jsme
zcela zmûnili strukturu IT. âisté inicializaãní
náklady, vãetnû v‰ech sluÏeb/projekce, zero
klienty a servery jsou urãitû vy‰‰í, neÏ
kdybyste prostû opût vymûnili poãítaãe.
Poznámka – z Wikipedie: Cloud Client, Zero
Client, Universal Desktop, Clever Client,
ãesky ãasto tenk˘ klient. Nejãastûj‰ím typem
moderního tenkého klienta je levn˘
low-endov˘ terminál, kter˘ se koncentruje
v˘hradnû na poskytnutí grafického
uÏivatelského rozhraní koncovému uÏivateli.
Zb˘vající funkãnost (zejména operaãní
systém) je poskytována serverem.

To se urãitû amortizuje aÏ v prÛbûhu pﬁí‰tích
nûkolika let, i kdyÏ v dlouhodobém horizontu
dojde k úspoﬁe velkého mnoÏství hardwaru.
V‰e podstatné je poskytováno serverem.
Právû nová, flexibilní a jasná IT struktura,
pﬁedev‰ím z hlediska lep‰í interní
spolupráce, zejména pokud jde o udrÏitelnost
systému, nejde vyãíslit“. Jan Beeken proto
mÛÏe jen souhlasit: „JiÏ nová média jsou pro
prÛmysl tisku stále dÛleÏitûj‰í. Jako
poskytovatel mediálních sluÏeb budete muset
rychle reagovat. Cloud computing umoÏÀuje
rychlou reakci na tyto trendy, a to pﬁes
jednoduchou integraci do IT. Nûkolik
kliknutí, nûkolik nov˘ch VMs pro dal‰í
poÏadavky – a mÛÏe to zaãít!“ Hans-Jürgen
Mack sleduje tento trend ve vlastním
podniku, konkrétnû v rychle se mûnícím
oboru mailingu/personalizace. „Dﬁíve byste
museli zmûnit celé IT, pokud byste chtûli
rychle pﬁejít na nov˘ obchodní model. Dnes
tam nasadíme jednodu‰e dal‰í virtuální
stroj!“ – „V minulosti jste mûli ‰patnû
a pomalu manévrovateln˘ IT tanker“, dodává
s úsmûvem Jan Beeken, „dnes je k dispozici
virtuální IT rychl˘ ãlun!“
Na závûr citace o podpoﬁe cloud technologie
v rámci EU: Cloud znamená revoluci
ve v˘poãetní technice (IT), zejména pro malé
a stﬁední podniky, ale i pro veﬁejn˘ sektor,
pokud budeme správnû postupovat. Proto
je inicializace, „Evropského cloud
partnerství“ tak dÛleÏitá. Tato iniciativa
má b˘t vyuÏívána pﬁi zadávání zakázek IT
ve veﬁejného sektoru jako nástroj, aby
se zavádûla cloud technologie pro v‰echny
podniky a obãany v Evropû. ×
Podle zahraniãních zdrojÛ pﬁeloÏil
Milan Lelek.

