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POUŽITÉ SKRATKY
CVTI SR

Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky

NITT SK

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku

DC

Dátové centrum

EK

Európska komisia - je najvyšší výkonný orgán Európskej únie. Navrhuje
legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ
a zastupuje EÚ vo vzťahu k členským štátom.

FTE

Full Time Equivalent – jedno pracovné miesto (1 pracovník na plný úväzok resp.
outsourcované pracovné miesto 8 hod. denne.)

JKR

Jednotné komunikačné rozhranie

IM

Interný manuál - vnútorný riadiaci dokument, ktorý obsahuje popis postupov
a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané
riadiacim RO / SORO

IKT

Informačno-komunikačné technológie

ISS

Integrovaný systém služieb

OP

Operačný program

PV

Prírodné vedy

RO

Riadiaci orgán - orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie
operačného programu

ŠF

Štrukturálny fond

TV

Technické vedy

UIR

Univerzálne integračné rozhranie

VaV

Veda a výskum

VV

Vedeckovýskumná (základňa)
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1

ÚVOD

Cieľom tejto štúdie je v rámci projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu
technológií na Slovensku – NITT SK” popísať požiadavky pre účely vybudovania Integrovaného
systému služieb (ISS) na podporu výskumno-vývojových aktivít a transferu technológií, vrátane
požiadaviek na vytvorenie Jednotného komunikačného rozhrania (JKR) pre riadenie prístupov
k vedeckým databázam, integrovaným aplikáciám a ďalším podporným službám v prostredí IKT.
Do požiadaviek, ktoré boli pri popisovaní ISS zohľadňované, sú zahrnuté aj požiadavky, ktoré
vyplynuli

z prieskumu

potrieb

vedeckovýskumných

pracovníkov

na

zabezpečovanie

a sprístupňovanie softvérových aplikácií a služieb s tým spojených.
Vzhľadom na nevyhnutnosť využívania modernej a vysokovýkonnej IKT infraštruktúry pri
výskumno-vývojových aktivitách v čoraz väčšom počte vedných odborov a technologických
oblastí, vzniká potreba poskytnúť vedeckej komunite používateľsky nenáročný a efektívny
prístup k veľkým výpočtovým a dátovým kapacitám existujúcich IKT infraštruktúr pre výskum
a vývoj, a tým skvalitniť a urýchliť procesy transferu technológii a poznatkov do praxe. Za tým
účelom bude vybudovaný Integrovaný systém služieb (ISS), ktorý bude odrážať reálne
a priebežne sa meniace potreby a požiadavky vedeckej komunity v oblasti využívania systémov
IKT pri výskumno-vývojových činnostiach a následnom prenose získaných poznatkov do
hospodárskej a spoločenskej praxe. Systém bude postavený na existujúcich IKT infraštruktúrach
budovaných v rámci národného projektu „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum
pre výskum a vývoj“

(DC VaV) implementovaného CVTI SR. Zámerom je dosiahnutie čo

najvýraznejšieho synergického efektu prepojením viacerých projektov, pričom aktivity a činnosti
jednotlivých projektov budú mať výlučne komplementárny charakter, a nebudú sa prekrývať.
Kým pri projekte DC VaV ide predovšetkým o vývoj a vybudovanie samotnej infraštruktúry
dátových a výpočtových kapacít, v projekte NITT SK je dôraz kladený na samotné poskytovanie
služieb v súvislosti s využívaním tejto infraštruktúry.
Zmyslom štúdie je detailne zmapovať a vyšpecifikovať základné požiadavky na systém služieb,
ktorý umožní sofistikovaný prístup a efektívne využívanie zdrojov a kapacít existujúcich IKT
infraštruktúr pre výskum a vývoj prostredníctvom špecializovaných nástrojov a aplikácií.
Základné vstupy pre štúdiu:


Prieskum

realizovaný

prostredníctvom

dotazníka

vo

vedeckovýskumných

inštitúciách na Slovensku
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Softvérové aplikácie, nástroje, systémy a bázy dát dostupné prostredníctvom
existujúcich kapacít a zdrojov IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj.



Podklady získané v spolupráci s expertmi jednotlivých vedných disciplín.



Skúsenosti a informácie získané z prevádzky IKT infraštruktúr pre potreby vedeckej
komunity v EÚ a vo svete.



Skúsenosti

a informácie

získané

z prevádzky

komerčných

informačných

a komunikačných systémov, nástrojov a aplikácií v rôznych oblastiach na Slovensku.


Personálne kapacity interných odborných pracovníkov CVTI SR a externých
expertov.

Základné výstupy štúdie:


Analytické zistenia mapujúce východiská pre vytvorenie Integrovaného systému
služieb
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2

POPIS ZÁKLADNÝCH POŽIADAVIEK NA INTEGROVANÝ
SYSTÉM SLUŽIEB (ISS)

2.1 Funkcionalita ISS
Integrovaný systém služieb predstavuje z používateľského hľadiska spoločné miesto, na ktorom
je infraštruktúra obohatená o systém služieb realizovaných v rámci infraštruktúry, alebo
pomocou nej. Je to kombinácia, ktorá zabezpečuje potrebný komfort pri vykonávaní vedeckej
činnosti, predovšetkým výpočtových služieb a služieb spojených so spracovaním a ukladaním
dát. Jednotlivé služby a ich základné charakteristiky sú uvedené v ďalších kapitolách.
Integrovaný systém služieb je zabezpečený komplex, ku ktorému má používateľ bezpečný
prístup, a v ktorom by mali byť údaje bezpečne uložené. Používateľ tak nájde na jednom mieste
nielen prostriedok na vykonávanie svojej činnosti, ale aj potrebnú bázu odborných služieb, ktoré
môže využívať. Nutným predpokladom

správnej a účelnej funkcionality ISS je vybavenosť

z hľadiska infraštruktúry. Pod infraštruktúrou chápeme ITK prostriedky vybavenia dátového
centra, ktoré slúžia na prevádzkovanie služieb ISS, alebo na ich vykonávanie. Sú to počítače,
servery, úložiská dát, prepínače a smerovače, sieťové pripojenia a pod. Na tejto infraštruktúre je
potrebné zabezpečiť náležité softvérové vybavenie a aplikačný softvér, ktorý je nevyhnutný na
prevádzku vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom Integrovaného systému služieb a súbor
služieb, ktoré sú potrebné na sprístupňovanie tohto softvérového vybavenia zástupcom
akademickej obce. Aby ISS mohlo ponúknuť svoje služby používateľom, je nutné, aby malo
k dispozícii

jednotný systém prístupu. Tento systém prístupu je pre ISS prezentovaný

Jednotným komunikačným rozhraním, ktorého filozofia a návrh funkcionality sú uvedené
v kapitolách nižšie.

2.2 Prepojiteľnosť s jednotlivými prvkami služieb
Služby v Integrovanom systéme služieb sú navrhnuté tak, aby boli vzájomne prepojiteľné.
Znamená to, že služba môže využívať aj komponent (prvok) inej služby, ale zároveň je potrebné
zabezpečiť, aby výpadok služby alebo jej časti nezabránil možnosti používania inej služby. To sa
dá zabezpečiť napríklad zdvojením komponentov služieb v režime active-active, čím sa vylúči
vypadnutie služby. Služby by však mali zároveň spĺňať požiadavku úplnej samostatnosti, teda
možnosti existencie bez potreby inej služby. Zosúladenie týchto požiadaviek je však finančne
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i integračne náročné. Ideálnym výstupom je v tomto prípade dosiahnutie stavu minimálnej
komponentnej závislosti služieb, a to napríklad elementarizáciou služieb poskytovaných
Integrovaným systémom služieb.
V integrovanom systéme služieb budú uložené aj citlivé dáta používateľov systému. Zásah do
systému služieb a úpravy v ňom preto nesmú ovplyvniť úroveň ochrany uložených dát.
Dôležitým prvkom vo vzájomnej prepojiteľnosti je vytvorenie návrhu architektúry komunikácie
pri žiadosti o službu a následnom používaní služby. Z vonkajšieho pohľadu je to definovanie
spôsobu komunikácie medzi používateľom a ISS, ako aj vnútri ISS. Tieto integračné prepojenia
môžeme rozdeliť na:


komunikáciu medzi používateľom a ISS



komunikáciu vnútri ISS



komunikáciu ISS a pripojených systémov

Integrovaný systém služieb bude poskytovať služby, ktoré možno rozdeliť z viacerých hľadísk do
samostatných kategórií (kapitola 5). Okrem typu poskytovanej služby je predpoklad a
v budúcnosti by to mala byť

aj možnosť, že integrovaný systém ako taký môže poskytovať

služby pre:


akademickú obec pod verejnou správou (výskumné ústavy, univerzity atď.)



súkromné výskumné laboratóriá a ústavy



vládne inštitúcie

V praxi a pre konkrétny integrovaný systém, napríklad aj ISS, je samozrejme možné jednotlivé
kategórie upraviť, respektíve vôbec im služby neposkytovať. Služby, ktoré bude poskytovať ISS
nebudú výhradne viazané na infraštruktúru ISS. Takouto službou je napríklad služba
“konzultačné služby”, kde nie je potrebné využívať priamo vybavenie ISS. V tomto konkrétnom
prípade je služba viazaná na pracovníkov ISS. Je však nutné, aby služby navzájom vytvárali
interakciu cez zadefinované rozhrania, ktoré budú tvoriť komunikačnú kostru prepojenia
služieb. Vhodným prepojovacím prvkom pre služby je nižšie zadefinované jednotné
komunikačné rozhranie (kapitola 3).
Riešenie ISS má umožniť vytvorenie prostredia, ktoré podporí spoluprácu a interaktívnu výmenu
informácií medzi zúčastnenými používateľmi a prevádzkovateľom ISS. Táto miera podpory bude
tiež základom pre efektívne definovanie, pripomienkovanie, správu a distribúciu informácií
súvisiacich s prácou v ISS a s efektívnym využívaním služieb.
Kritériami takto zadefinovaného riešenia prepojenia služieb by teda mali byť:
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úroveň flexibility (otvorené štandardy, modularita) z pohľadu vývoja služieb,
nasadzovania a prevádzkovania v prostredí s vysokou mierou variability,



vhodnosť pre prevádzkovanie s vysokou dostupnosťou (zabezpečenie bez výpadkovosti
služieb),



previazanosť služieb v rámci procesov poskytovania služieb (nie však podriadená
závislosť služieb)

Dôležitým

predpokladom

prepojiteľnosti

je

vybudovanie

ISS

na

báze

otvorených

technologických štandardov. Je dôležité upozorniť, že otvorenosť v tomto prípade neznamená
obmedzenie na používanie open source softvéru a aplikácií. Znamená to, že použitý softvér
a systémy

by

mali

spĺňať

požiadavky,

definované

medzinárodnými

štandardami

a odporúčaniami pre danú kategóriu prostriedkov. Tieto štandardy by následne mohli byť
publikované aj ako súčasť špecifikácie JKR, najmä v časti UIR (kapitola 3).

2.3 Modularita
Modularita Integrovaného systému služieb spočíva v možnosti jeho ďalšieho rozširovania sa, v
pridávaní a odnímaní funkcionality, možnosti upravovať a meniť služby, ich obsah. Jednotlivé
služby integrovaného systému služieb musia byť navrhnuté a riešené tak, aby v prípade potreby
bolo možné zabezpečiť plnú funkcionalitu služby samostatne, bez nutnosti spojenia s inou
službou. Tým klesajú nároky na zložitú integráciu medzi jednotlivými službami. Výstup jednej
služby by teda nemal byť podmienený uskutočnením inej služby. Neznamená to však, že
nedochádza k interakcii služieb a vytváraniu ich vzájomnej závislosti. Rozširovanie a znižovanie
funkcionalít systému by malo byť navrhnuté tak, aby nedochádzalo pri týchto zásahoch
k narušeniu existujúcej infraštruktúry a vzťahov medzi službami (mali by sa upravovať
a prispôsobovať), ako aj k vplyvom na uložené dáta v systéme. V žiadnom prípade nesmie dôjsť
k zásahom do bezpečnosti systému, ak sa nejedná o celkové prenastavenie bezpečnostných
parametrov, kde sa dá sofistikovaným spôsobom sledovať vplyv na bezpečnosť služieb.

„ Analytická štúdia I - východiská pre vytvorenie Integrovaného systému služieb “

Strana 10

3

JEDNOTNÉ KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE

3.1 Úvod
Jednotné komunikačné rozhranie je kľúčovým komponentom Integrovaného systému služieb,
cez ktorý pristupujú používatelia ISS k jednotlivým službám umiestneným v systéme. Jednotné
komunikačné rozhranie sa vnútorne delí na Portál ISS a na Univerzálne integračné rozhranie
(UIR). Portál ISS je dôležitý pri vizualizácii (zobrazenie na webe) aktivít prezentovaných na ISS.
Ak však chce používateľ ISS realizovať fyzický prístup ku konkrétnemu produktu, ktorý sa
nachádza v ISS a je poskytovaný ako služba, potrebuje mať definované rozhranie a podmienky
pripojenia. Táto špecifikácia sa nachádza v popise Univerzálneho integračného rozhrania.
Obidve rozhrania spolu tvoria jednotné komunikačné rozhranie. Vzájomne sa dopĺňajú a sú
nevyhnutné pre správne fungovanie ISS. Portál ISS plní aj osvetovú funkciu, pretože jeho
zobrazovaním získava používateľ informácie o jednotlivých službách, ktoré sú v rámci ISS
poskytované, objednáva si požadované služby, a žiada tiež technickú pomoc v prípade potreby.
Spôsob výmeny správ, alebo napojenia sa na ISS je zase záležitosťou UIR.
Z hľadiska efektívneho pristupovania k službám ISS je potrebné navrhovať ich tak, aby
prístupovým kanálom pre ich zriadenie bolo JKR. Tým sa zabezpečí, že používateľ nebude mať
problém v hľadaní toho, čo mu ponúka ISS. Preto je potrebné pri realizácii dbať aj na vhodne
zvolenú integráciu služieb cez JKR. V ideálnom prípade je samotné JKR súčasťou služieb (napr.
vzdialený prístup). JKR by malo byť budované na základe štandardov a noriem určených pre
komunikačné rozhrania. Vzhľadom na to by malo JKR byť otvoreným štandardom, ktorý zaručí
bezproblémovú integráciu a rozširovanie s inými systémami napojenými na ISS, alebo tými,
ktoré budú chcieť využiť ISS ako komunikačný kanál. Pri návrhu je ďalej nutné vychádzať z už
existujúcich skúseností z projektov podobného zamerania, ktoré sú realizované vo svete. Táto
koordinácia je potrebná predovšetkým pre služby UIR, aby sa zjednodušila aj vzájomná
interoperabilita s centrami integrovaných systémov služieb a umožnilo sa vzájomné zdieľanie
služieb poskytovaných v systéme. Príkladom prepojenia môže byť projekt venovaný vytvoreniu
výpočtovej architektúry typu Grid.
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Obr. č.1 JKR – Jednotné komunikačné rozhranie

Správne navrhnutý systém Jednotného komunikačného rozhrania znižuje aj prácnosť a náklady
spojené s udržateľnosťou systému. V projektoch budovania integrovaného systému služieb
predstavujúcich mix technológií a služieb je zjednotenie komunikačných rozhraní a ich jasné
definovanie nevyhnutným predpokladom funkčnosti.
JKR musí byť zároveň aj miestom, kde používateľ ISS nájde všetky dokumenty vzťahujúce sa
k práci s ISS, ako sú popisy rozhraní, popisy služieb, návody na použitie, popisy dohôd o úrovni
poskytovaných služieb a podobne.
JKR musí byť navrhnuté ako bezpečný kanál. To znamená, že výmena správ cez JKR by mala byť
zabezpečená. Toto zabezpečenie by sa malo vzťahovať na všetky časti komunikácie, kde je
predpoklad, že by mohlo dôjsť k odcudzeniu údajov, ktoré sú osobné, alebo podliehajú určitému
stupňu zachovania duševného vlastníctva. Používateľ systému, ktorý pristupuje do ISS cez JKR
by mal byť jednoznačne identifikovateľný a autentifikovateľný. Táto potreba identifikácie však
nie je nutná, ak sa jedná iba o pasívny prístup k službám integrovaného systému služieb, ako
napríklad prezeranie dokumentov.

3.2 Portál ISS ako integrálna súčasť JKR
Jednotné komunikačné rozhranie postavené ako portál bude prístupovým prvkom
zabezpečujúcim poskytovanie informácií o ISS, jeho službách, umožní vyhľadávanie informácií,
prístup k službám ISS, bude obsahovať prepojenia a linky na iné portály podobného zamerania.
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Obr. č.2 Portál ISS

Publikovanie a správu obsahu by mal zabezpečovať Web Content Management System (WCMS)
s intuitívnym používateľským prostredím. Portál by mal umožniť používať službu komunitného
portálu (zásuvného modulu zameraného na špecifickú komunitu používateľov, výmenu správ
a dokumentov medzi členmi komunity) pre užívateľov prostredníctvom webového rozhrania
a používať systém Wiki pre prehľadné zobrazovanie informácií.

3.2.1 INFORMAČNÝ OBSAH PORTÁLU
Redakčný systém, ktorým sa napĺňa informačný obsah Portálu ISS je manažovaný
prevádzkovateľom portálu. Výmena informácií a napĺňanie obsahu by malo byť vykonávané
automaticky alebo poloautomaticky. Táto funkcionalita by mala byť integrálnou časťou WCMS.
Ak by sme chceli analyzovať štrukturálnu stránku informačného obsahu, museli by sme sa
zamerať na to, akým spôsobom pomáha užívateľom v komunikácii a styku s prevádzkovateľom
Integrovaného systému služieb. Z tohto hľadiska by mali vyplynúť hlavné kategórie
informačného obsahu. Modulárnosť portálu založená na WCMS by mala umožňovať dynamické
zmeny portálu, a preto si načrtneme iba hlavné kategórie, pri ktorých je predpoklad, že sa počas
prevádzky portálu nezmenia, t.j. zostanú ako kategórie. Sú to:


služby



pracovné návody, popisy a prevádzkové manuály



všeobecné informácie



informačný kanál

Pri tvorbe návrhu štruktúry portálu a jeho informačného obsahu je nutné vychádzať z
nasledujúcich kritérií:


jednoduchý a intuitívny prístup k hľadaným informáciám
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dôraz na prepojenie informačného obsahu a služieb (napr. jasný popis služby)



umožnenie integrácie informácií z externých informačných zdrojov a nezávislú správu
jednotlivých informačných častí portálu, keďže sa predpokladá, že niektoré činnosti pri
prevádzke portálu ISS budú outsourcované.

Uvedené kritériá sa môžu dostať do praxe tak, že sa bude dávať dôraz na zodpovedajúci grafický
návrh stránok, ergonomické ovládanie, správne nastavenie navigačných ciest, ďalej
implementáciou plno textového vyhľadávača s vyhľadaním relevantných informácií, indexáciou
obsahu

a priraďovaním

metadát

k obsahovým

komponentom,

oddelením

obsahovej

a prezentačnej časti. Keďže je predpoklad, že portál bude slúžiť aj na podporu medzinárodnej
spolupráce v oblasti výmeny technologických poznatkov, je potrebné implementovať aj
podporu viacjazyčnosti.
S informačným obsahom, ako aj s administráciou súvisí aj riadenie a správne priraďovanie
prístupových oprávnení a definovanie rolí pre správu informačného obsahu. Záleží od správcu
systému, kde a akým spôsobom umožní budúcim užívateľom vstupovať do tvorby informačného
obsahu Portálu ISS. Z tohto pohľadu sa najširšie určenie právomocí pri tvorbe informačného
obsahu očakáva v zásuvných moduloch Portálu ISS (kolaboračné služby označované aj ako
komunitné, pretože na ich tvorbe sa spoločne podieľa rovnaká definovaná komunita
používateľov, kap. 6), ktorých obsah tvoria priamo užívatelia, a ktorý slúži aj na výmenu
informácií medzi nimi.

3.2.2 PREZENTÁCIA OBSAHU NA PORTÁLI
Prezentačnú časť Portálu ISS by mala tvoriť webová stránka , ktorá pracuje v reálnom čase. To
znamená, že ponúka užívateľovi Integrovaného systému služieb požadované informácie vo
zvolenej forme a okamžite. Informácie sa dynamicky generujú na základe komunikačného
nástroja, pomocou ktorého má návštevník prístup k portálu.
Ak má prezentačná vrstva portálu poskytovať informácie, musí to robiť vo vyhovujúcej forme.
Predpokladom je vytvorenie manuálu pre tvorbu prezentačnej časti. . Tento manuál bude
obsahovať pravidlá a postupy pri tvorbe stránok. Poskytované informácie musia byť prehľadné
s jasnou identifikáciou, zatriedením a s kontextovým prehľadávaním obsahu dokumentov.
, Vzhľad/charakter prezentačnej vrstvy musí používateľa presvedčiť o tom, že všetky informácie
sú logicky a a jednoducho usporiadané, dostupné aj vďaka intuitívnej logike. Užívateľ musí
nadobudnúť dôveru nielen v prezentovanú formu, ale aj v obsah poskytovanej informácie,
najmä ak to bude informácia o službách. Súčasťou správnej prezentácie je aj podpora
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najrozšírenejších prehliadačov (kapitola 3.2.4.), vrátane tých, ktoré pracujú na mobilných
zariadeniach.

3.2.3 ADMINISTRÁCIA OBSAHU NA PORTÁLI
Správu portálu by mal z technologického pohľadu zabezpečovať Web Content Management
System. WCMS by mal byť rovnako zodpovedný aj za publikovanie obsahu na portáli. WCMS by
mal vychádzať z moderných technológií ako je napr. Web2.0. Zobrazovanie informačného
obsahu musí byť dynamické a dostupné aj hendikepovaným používateľom. Samozrejmosťou by
mala byť aj možnosť využitia mobilných technológií, teda podpora zobrazovania informácií aj vo
formáte vhodnom pre mobilné zariadenia.
Pod administráciou portálu cez WCMS sa rozumie najmä:


správa a publikovanie informačného obsahu



poskytovanie informácií z monitoringu, prístupové logy a štatistické údaje (napr.
o používaní služieb ISS)



manažment priraďovania, správy a katalogizácie kľúčových slov pre potreby
fulltextového vyhľadávania a zobrazovania



podpora ukladania verzií informačného obsahu, logovanie a audit zmien, analyzovanie
závislostí informačného obsahu a vytváranie prepojenosti informácií



manažment prístupových práv



zabezpečenie

otvorenosti

systému

(poskytovanie,

preberanie

informácií)

prostredníctvom webových služieb, multijazyčnosť
Administrácia bude prebiehať na dvoch úrovniach:
Správa

portálu

-

vykonávaná

prostredníctvom

administratívnych

modulov

portálu.

Administratívny modul umožní vykonať zmeny šablón portálu, vzhľadu portálu ako aj
komponentu webových služieb. Používateľské prostredie musí byť jednoduché a intuitívne, aby
editácia nevyžadovala zapojenie špecializovaného personálu. Postačovať by mala odborne
vyškolená obsluha.
Správa informačného obsahu - správca systému musí mať k dispozícii nástroje pre aktualizáciu
informačného obsahu, nastavenia oprávnení a prístupov, sledovanie a logovanie modifikácií
údajov v systéme. Závisí od správcu systému, či túto úlohu bude čiastočne delegovať cez
oprávnenia na poverených a oprávnených užívateľov ISS, alebo si túto právomoc plne zoberie
na svoju zodpovednosť. V oboch prípadoch je dôležité zabezpečiť správnosť a aktuálnosť
informačného obsahu.
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Informačný obsah sa môže na portál vkladať manuálne (poverené osoby a správca), alebo
automaticky (napr. z iných IS). Pri automatickom vkladaní by mal správca systému (oprávnená
osoba) skontrolovať takto vkladaný informačný obsah. O schválení by mal existovať
jednoznačný záznam. Spôsob schvaľovania musí správca systému sformulovať ako internú
smernicu.

3.2.4 VPLYV ISS NA CVTI SR
Portál Integrovaného systému služieb musí byť otvorený, dostupný, intuitívne navigovateľný
a prepojiteľný s inými portálmi. Portál musí podporovať všetky nosné internetové prehliadače,
teda Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari a Google Chrome. Portál ISS je vstupným miestom,
kde sa používateľ dozvie o službách Integrovaného systému služieb. Portál ISS, resp. platforma,
na ktorej je postavený nesmie obmedzovať užívateľa v používaní a dostupnosti služieb. Je aj
miestom, kde by mali byť jednotlivé služby marketingované, napr. aby sa zvýšila ich využívanosť.
Dôraz musí byť aj tu na bezpečnosti. Ak chce používateľ zdieľať, alebo využívať informácie,
ktoré nie sú verejne dostupné a podliehajú príslušnému stupňu utajenia, mal by mať možnosť
prihlásenia sa na Portál ISS bezpečným spôsobom.
S prevádzkou portálu sú späté aj riziká, ktoré môžu mať vplyv na jeho kvalitu ako JKR.
Aktualizácie, redakciu a správu informácií zabezpečuje prevádzkovateľ Portálu ISS, ktorý získava
vstupy z rôznych informačných zdrojov, či už interných, alebo externých. Informačné zdroje
súvisia aj s poskytovanými službami, ktoré sú uvedené ďalej v texte. Kvalita práce pri spracovaní
informácií z takto poskytovaných služieb môže mať výrazný vplyv na dôveryhodnosť portálu.
Neaktuálnosť a nepresnosť niektorých informácií publikovaných na portáli môže viesť k riziku
straty dôvery používateľov voči publikovaným informáciám. Uvedené riziko je spojené najmä s:


neposkytovaním relevantných informácií o službách,



neposkytovaním relevantných informácií z poskytovaných služieb,



poskytovaním informácií v nevhodnom tvare,



nedostatočnou starostlivosťou o obsah z personálnych dôvodov

Preto je nutné riziku predchádzať, a to aj:


správnym výberom pracovných pozícií v rámci organizačnej štruktúry prevádzkovateľa,
outsourcingom, resp. prijatím zamestnancov na dohodu, ktorí budú zodpovední za
kontinuálny proces aktualizácie informácií. Vytvorením efektívneho mechanizmu na
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vynútenie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov pre prevádzku a napĺňanie
obsahu, napr. rozšírením sankcií.


spoluprácou s užívateľmi portálu pri správnej interpretácii informácií získaných
z externých zdrojov



zavedením pravidiel pre formát a formu informácie na portáli

3.3 UIR ako integrálna súčasť JKR
Pohľad na Jednotné komunikačné rozhranie ako na univerzálne integračné rozhranie (UIR)
predstavuje z hľadiska technologického, procesného a komplexného komplikovanejší model,
ako portál. Princípov, ako riešiť problematiku integrácie je viacero, táto štúdia sa sústreďuje na
tie riešenia, ktoré sú pre ISS najpravdepodobnejšie.

3.3.1 DEFINÍCIA UIR
Univerzálne integračné rozhranie predstavuje rozhranie pre komunikáciu s inými systémami.
Toto rozhranie môže byť tvorené sústavou protokolov a rozhraní za účelom umožnenia
komunikácie a výmeny dát bezpečným spôsobom. Bezpečný spôsob je v prípade rozhrania
dôležitý kvôli zabezpečeniu ochrany prenášaných dát a ochrany duševného vlastníctva, resp.
utajenia dát a procesov. Tento bezpečný spôsob však nie je nevyhnutný, pokiaľ sa jedná
o vytvorenie prístupu, kde nie sú údaje podliehajúce zvýšenej ochrane. Úlohou rozhrania, resp.
sady rozhraní pod spoločným názvom, je zabezpečiť schopnosť komunikácie ISS s vonkajším
svetom.

3.3.2 ÚLOHA A FUNKCIONALITA UIR
Úlohou rozhrania, resp. sady rozhraní pod spoločným názvom, je zabezpečiť schopnosť
komunikácie ISS s vonkajším svetom. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné, aby prevádzkovateľ
(správca) ISS publikoval na verejne dostupnom mieste – pre integrovaný systém je to Portál ISS
– úplnú a kompletnú špecifikáciu UIR. Kompletná špecifikácia v tomto prípade znamená úplný
popis funkcionality rozhrania, parametrov rozhrania, možností prenášaných atribútov
a informácií, bezpečnosti a spôsobu pripojenia. Splnenie podmienok by malo užívateľovi
systému zabezpečiť schopnosť využívať služby ISS. Užívateľ by sa mal cez UIR dostať k službe,
ktorú si vyžiadal. Túto službu by mal mať možnosť využívať plne v rámci podmienok pre danú
službu. UIR by malo vytvoriť aj predpoklady pre to, aby činnosťou používateľa konkrétnej služby
nemohlo dôjsť k ovplyvneniu iného používateľa (strata dát, miešanie dát, zníženie parametrov
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služby a pod). Zvlášť dôležité je preto využiť všetky podporné prostriedky v ISS na zabezpečenie
bezpečnosti rozhraní. UIR by sme teda mohli chápať ako:


sadu telekomunikačných protokolov a štandardov



sadu aplikačných protokolov a štandardov



akýkoľvek popis rozhrania slúžiaci na komunikáciu

Vzhľadom na účel použitia ISS je pravdepodobne najprijateľnejšie špecifikovať UIR na báze
telekomunikačných protokolov v kombinácii s vytvorením virtuálneho privátneho prostredia pre
používateľov služieb. Tento spôsob je aplikovateľný pre všetky nosné služby ISS, ktoré využívajú
infraštruktúru datacentra. Portál ISS tu navyše poskytuje možnosť podporného systému,
prostredníctvom ktorého používateľ zadá dodatočné nároky na služby.
Špecifikácia takéhoto typu UIR by mala minimálne popisovať:


typ koncového bodu siete z pohľadu rozhrania



fyzické parametre rozhrania



telekomunikačné štandardy k rozhraniam

Popis rozhrania má blízko k popisu SLA pre pripojenie sa k ISS. Rozdiel je v určení účelu. SLA je
záväzok dodržania kvality služieb, popis UIR ako telekomunikačného rozhrania je definícia
komunikačného protokolu bez záväzku dodržania konkrétnych výkonnostných parametrov.

3.3.3 SÚVIS S POSKYTOVANÝMI SLUŽBAMI
Univerzálne integračné rozhranie predstavuje sofistikovaný spôsob komunikácie medzi
interným systémom, ktorý predstavuje ISS a externým prostredím. To je reprezentované inými
systémami a užívateľskými vstupmi. Poskytnutie špecifikácie rozhraní je tiež službou.
Používatelia systému takto získajú kompletný popis spôsobu prepojenia sa s Integrovaným
systémom služieb.
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4

ZISŤOVANIE POŽIADAVIEK A POTRIEB VEDECKO VÝSKUMNEJ OBCE

4.1 Výber cieľovej skupiny ako zdroja informácií
Výber cieľovej skupiny bol realizovaný určením inštitúcií vykonávajúcich vedeckovýskumnú
činnosť financovanú z verejných zdrojov. Sú to verejné a štátne vysoké školy, ich vedecké
inštitúcie a organizácie a vedeckovýskumné inštitúcie, ktoré organizačne patria do Slovenskej
akadémie vied. Dotazníkový prieskum bol realizovaný v čase od 25.3.2011 do 18.4.2011.
Prostredníctvom e-mailu bolo oslovených 652 respondentov. Dotazník vyplnilo 58
respondentov, čo predstavuje skoro 10%-nú odozvu. Tento údaj považujeme za postačujúci
z hľadiska vytvorenia vzorky a získania kľúčových informácií, potrebných pre prieskum. Zoznam
respondentov, ktorí odpovedali na dotazníkové otázky je uvedený v Prílohe č.1 tejto štúdie.

4.2 Ciele a plán prieskumu
Táto kapitola popisuje ciele prieskumu a jeho účel, definuje a popisuje metodiku prieskumu
(obsah dotazníka, časový harmonogram realizácie prieskumu, metódu informačného
prieskumu, sumarizáciu informácií, definíciu dotazníka).
Pre zisťovanie potrieb vedeckovýskumnej obce v oblasti IKT služieb sme použili dotazníkový
prieskum v zmysle metodológie.
1. Vytvorenie plánu prieskumu (kedy?)
2. Premyslenie spôsobu, ako sa bude prieskum realizovať (kde a ako?)
3. Vytvorenie otázok prieskumu (čo skúmame?)
4. Určenie skupiny respondentov (kto bude odpovedať?)
5. Plán zberu údajov (ako?)
6. Schéma spracovania údajov (čo má byť výsledok?)
Pri tvorbe otázok do dotazníka boli realizované 3 osobné rozhovory (interview) so zástupcami
vedeckovýskumnej obce, prostredníctvom ktorých sa pracovný tím viac oboznámil s
problematikou a jasnejšie a cielenejšie formuloval otázky.
Dotazníkový prieskum slúži na zber informácií, postojov a názorov respondentov. Dotazníkmi je
možné zistiť, okrem iného, aké požiadavky na výpočtové služby DC očakávajú subjekty, ktoré sa
významne podieľajú na výskume a vývoji v SR.
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Dotazníky sú členené na homogénne bloky, ktoré sa orientujú na:


zber identifikačných údajov o respondentovi,



zber dát o stave vyžívania IKT respondentmi v súčasnosti



zber dát o požiadavkách respondentov na služby ISS

Cieľom dotazníkového prieskumu je zber údajov, ktoré charakterizujú aktuálny stav inštitúcií
v oblasti využívania IKT a sprostredkúvajú obraz o potrebách a požiadavkách respondentov na
sprístupňovanie softvérových aplikácií a s tým spojených služieb.

4.3 Realizácia prieskumu
Realizácia prieskumu od oslovenia respondentov po zber údajov trvala približne tri týždne,
pričom boli na rýchly zber údajov využité prostriedky IKT (forma elektronickej pošty).
Napriek elektronickým dátam, bolo potrebné jednotlivé údaje spracovať ďalej do tabuliek a do
grafov.
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5

VYHODNOTENIE PRIESKUMU

5.1 Spracovanie dotazníkov
Táto kapitola vysvetľuje samotné štatistické spracovanie údajov získaných prieskumom
realizovaným formou dotazníkov, opisuje stručný prehľad vedeckovýskumných aktivít univerzít,
SAV a rezortných výskumných ústavov a aktivít týchto inštitúcií súvisiacich s transferom
technológií, ktoré môžu byť podporované v rámci ISS. Súčasťou spracovania dotazníkov sú
zistenia a závery expertného tímu, ktoré zdôvodňujú a vysvetľujú výsledky dotazníkov. Údaje
získané

od

respondentov

boli

rôznorodé,

vzhľadom

na

širokospektrálnu

vzorku

vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré boli do projektu prieskumu zapojené.

5.1.1 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU
5.1.1.1 Zhodnotenia a závery
V kapitole Zhodnotenia a závery sa konkrétne popisujú a hodnotia výsledky prieskumu, opisuje
sa prehľad požiadaviek VV obce pre ISS v rámci podpory TT, návrhy na zlepšenie z hľadiska
výsledkov zo spracovaných dotazníkov, upozornenie na možné riziká.
Prieskum mal získať odpovede na otázky:
1. s akými aplikáciami respondent pracuje v súčasnosti
2. aké aplikácie bude potrebovať respondent používať v budúcnosti
3. dostatočnosť zabezpečenia výpočtových kapacít v rámci inštitúcie
4. dostatočnosť zabezpečenia úložiskových kapacít v rámci inštitúcie
5. definovanie potrieb úložísk dát na obdobie 4 rokov (do roku 2014 vrátane)
6. definovanie požiadaviek na služby DC VaV
Dotazníkové otázky boli členené do 6 jednotlivých skupín, podľa tematických oblastí. Z prijatých
odpovedí môžeme vyvodiť tieto závery:
1. Aplikácie využívané vedeckovýskumnými pracovníkmi sú rôznorodé a závisia od
konkrétnych oblastí výskumu a vývoja. Vzhľadom na rôzne oblasti výskumu a vývoja
respondentov nebolo možné presne stanoviť napr. najpoužívanejšiu aplikáciu.
Respondenti často uvádzali požívanie aplikácií „MS Office“.
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2. Rovnako je to i pri definovaní potrieb aplikácií, respondenti uvádzali rôzne aplikácie.
Najčastejšie

boli

požadované

„Adobe“

a rôzne

verzie

aplikácie

„Mathematica“, „Statistics“, „MatLab“.
3. Dostatočnosť svojich výpočtových kapacít vyjadrila v dotazníkoch skoro polovica
respondentov (48% z počtu odpovedí).
4. Dostatočnosť svojich úložiskových kapacít vyjadrila v dotazníkoch viac ako polovica
respondentov (62% z počtu odpovedí).
5. 40% respondentov dokázalo presne určiť svoje potreby pri definovaní úložiskových
kapacít pre obdobie rokov 2011-2014 a sumárne požadujú v roku 2014 skoro 200
TB. Najviac úložiskového priestoru požadujú inštitúcie z odboru technické
a prírodné vedy.
6. Až na jednu výnimku (dôvod je popísaný v kapitole 5.2.2 časť D) sa každá zo služieb
navrhnutých v dotazníku preukázala ako opodstatnená, pretože pri každej službe by
si dokázalo predstaviť využitie viac ako 40% respondentov. Najčastejšie
požadovanými outsourcovanými IKT službami sú inštalácie, administrácia,
rezervácie požiadaviek na úložnú kapacitu, zálohovanie dát, archivácia dát,
digitalizácia, konzultácie, servisné služby na požiadanie, poradenstvo pri výbere
aplikácií.
Bližšie popisy jednotlivých výsledkov sú uvedené v časti 5.2.2., kde sú znázornené aj grafické
výstupy štatistických výsledkov prieskumu.

5.1.2 GRAFICKÁ ČASŤ
5.1.2.1 Vzorka respondentov
V dotazníkoch odpovedalo celkom 58 respondentov (1 sa neidentifikoval) z viac ako 652
oslovených inštitúcií VŠ a ústavov SAV. Graf č.1 znázorňuje percentuálne zastúpenie inštitúcií
SAV a vysokých škôl vo vyhodnocovaných dotazníkoch. V dotazníkoch prevažujú odpovede od
respondentov zastúpených VŠ.
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počet SAV
20%

počet VŠ
80%

Graf č.1 Podiel respondentov podľa typu vedeckovýskumnej inštitúcie

Najväčšie

zastúpenie

respondentov

bolo

z oblastí

strojárstva,

biológie,

lekárskych

a farmaceutických vied, fyzikálnych a matematických vied, tak ako je uvedené v grafe č. 2. Na
otázky uvedené v dotazníkoch vôbec neodpovedali inštitúcie z oblastí obrany, bezpečnosti,
dopravy a spojov, vied o športe, vodohospodárskych vied, baníctva a elektrotechniky.
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2
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2
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6
2

pedagogické vedy
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4

psychologické vedy

6

veterinárske vedy

4

lesnícke vedy

2

poľnohospodárske vedy

2
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2

klinické odbory lekárskych vied

8

základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied

12

ostatné technické vedy

4

doprava a spoje

4

automatizácia a riadenie

4

drevárske vedy

2

hutníctvo

2

strojárstvo
stavebníctvo

14
6

biologické

14

ekologické a environmentálne

8

geografické

6

geologické

6

chemické

6

fyzikálne
informatické

10
6

matematické

10

Graf č.2a Počet respondentov podľa oblasti výskumu a vývoja (resp. vedných disciplín)

Graf č. 2a znázorňuje a uvádza počet respondentov, ktorí uviedli odpovede a graf č. 2b
znázorňuje percentuálne vyjadrenie pomeru počtu respondentov k celkovému počtu
respondentov, ktorí odpovedali v prieskume.
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Graf č.2b Pomer respondentov podľa oblasti výskumu a vývoja (resp. vedných disciplín) z celkového počtu odpovedí
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V nasledujúcej tabuľke č.1 je znázornená štruktúra a členenie vedných disciplín, ktoré sú
uvedené v dotazníkoch, a podľa ktorej sa identifikovala oblasť výskumu a vývoja, v ktorej
respondent pracuje.
matematické
informatické
fyzikálne
Prírodné vedy

chemické
geologické
geografické
ekologické a environmentálne
biologické
stavebníctvo
elektrotechnika
informačné a komunikačné technológie
chemické inžinierstvo
strojárstvo

Technické vedy

baníctvo
hutníctvo
drevárske vedy
automatizácia a riadenie
doprava a spoje
vodohospodárske vedy
ostatné technické vedy
základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied

Lekárske a farmaceutické vedy

klinické odbory lekárskych vied
zdravotníctvo a sociálne služby
poľnohospodárske vedy

Pôdohospodárske vedy

lesnícke vedy
veterinárske vedy
psychologické vedy
ekonomické vedy a manažment
pedagogické vedy
učiteľstvo a vychovávateľstvo
sociálne vedy
právne vedy

Spoločenské vedy

masová komunikácia
knižničná a informačná veda
vedy o športe
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
ostatné spoločenské vedy
historické vedy
filologické vedy
filozofické vedy

Humanitné vedy
teologické vedy
vedy o kultúre
vedy o umení

Tab. č.1 Štruktúra vedných disciplín použitá v dotazníkoch
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V tabuľke č.2 je uvedený zoznam vedeckovýskumných zariadení vysokoškolských inštitúcií,
ktoré boli oslovené v prieskume, spolu s počtom odoslaných dotazníkov.
Univerzita

Univerzita Komenského

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta

Počet odoslaných
dotazníkov

Lekárska fakulta

18

Právnická fakulta

11

Filozofická fakulta

31

Prírodovedecká fakulta

32

Pedagogická fakulta

18

Farmaceutická fakulta

10

Jesseniova lekárska fakulta

43

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

12

Fakulta manažmentu

5

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

4

Lekárska fakulta

13

Prírodovedecká fakulta

6

Právnická fakulta

10

Fakulta verejnej správy

4

Filozofická fakulta

26

Fakulta humanitných a prírodných vied

5

Fakulta manažmentu

8

Pedagogická fakulta

8

Fakulta zdravotníckych odborov

6

Fakulta prírodných vied

5

Filozofická fakulta

11

Fakulta masmediálnej komunikácie
Inštitút fyzioterapie,
v Piešťanoch

balneológie

5
a liečebnej

rehabilitácie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trnavská univerzita v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

UCM
1
9

Fakulta prírodných vied

9

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

7

Fakulta stredoeurópskych štúdií

5

Filozofická fakulta

23

Pedagogická fakulta

7

Ekonomická fakulta

8

Fakulta humanitných vied

11

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

4

Fakulta prírodných vied

8

Pedagogická fakulta

9

Právnická fakulta

4

Filozofická fakulta

10

Pedagogická fakulta

11

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

7

Právnická fakulta

10

Stavebná fakulta

21

Strojnícka fakulta

8

Fakulta elektrotechniky a informatiky

15

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

12

Fakulta architektúry

8

Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave

7

Fakulta informatiky a informačných technológií

3
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Univerzita

Technická Univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline

Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta

Počet odoslaných
dotazníkov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

7

Hutnícka fakulta

8

Strojnícka fakulta

11

Fakulta elektrotechniky a informatiky

10

Stavebná fakulta

12

Ekonomická fakulta

5

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

6

Fakulta umení

5

Letecká fakulta

6

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

7

Strojnícka fakulta

11

Elektrotechnická fakulta

7

Stavebná fakulta

8

Fakulta riadenia a informatiky

8

Fakulta špeciálneho inžinierstva

1

Národohospodárska fakulta

1

Obchodná fakulta

1

Fakulta hospodárskej informatiky

4

Fakulta podnikového manažmentu

1

Podnikovo-hospodárska fakulta v Košiciach

1

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

1

Fakulta ekonomiky a manažmentu

2

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

1

Technická fakulta

8

Lesnícka fakulta

2

Drevárska fakulta

3

Fakulta ekológie a environmentalistiky

1

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

6

Tab. č.2 Zoznam oslovených vedeckovýskumných VŠ inštitúcií, ktorým boli zaslané dotazníky

Z grafu č. 3 vyplýva, že najviac odpovedí v dotazníkoch uviedli inštitúcie z oblasti prírodných
a technických vied, ktoré tvoria viac ako polovicu z celkového počtu respondentov, a ktoré
zaslali odpovede (spolu tvoria až 56% všetkých respondentov).
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Graf č.3a Rozdelenie respondentov podľa oblasti výskumu a vývoja

Humanitné vedy
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Lekárske a farmaceutické vedy

Technické vedy

32

8

22

36

Prírodné vedy

66

1

Graf č.3b Rozdelenie respondentov podľa oblasti výskumu a vývoja

1

respondenti mohli uviesť viacero vedných odborov, preto je počet odpovedí v Grafe č.3 v nesúlade s celkovým počtom
respondentov; mnohí dali súhrnnú odpoveď napr. za fakultu, čo bolo tiež zdrojom viacerých vedných odborov od jedného
respondenta
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedení jednotliví respondenti - konkrétne inštitúcie zo skupiny
prírodných vied a technických vied.
Názov fakulty/ústavu SAV

Katedra VŠ/ústav VŠ

Strojnícka fakulta STU

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Katedra geochémie

Chemický ústav SAV

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra konštruovania, dopravy a logistiky

Prírodovedecká fakulta Pavla Jozefa Šafárika v
Ústav matematických vied
Košiciach
Neuroimunologický ústav SAV
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Drevárska fakulta TU Zvolen

Katedra nábytku a drevárskych výrobkov

Ústav merania SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Matematický ústav SAV
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
Prírodovedecká fakulta UK

Katedra pedológie

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Prírodovedecká Fakulta UK Bratislava

Ústav bunkovej biológie

Stavebná fakulta Žilinská Univerzita

Katedra Cestného staviteľstva

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Fakulta Matematiky Fyziky a Informatiky UK

Katedra experimentálnej fyziky

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky

Hutnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra chémie

Ústav molekulárnej biológie SAV
Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Doplniť názov katedry

Fakulta prírodných vied

Katedra Informatiky

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej
Katedra Geografie a regionálneho rozvoja
Univerzity
Strojnícka fakulta STU

Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra Energetickej Techniky

Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav Materiálov a Mechaniky Strojov SAV
Fakulta Prírodných Vied Univerzita Mateja Bela v BB

Katedra fyziky

Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU

Katedra železničnej dopravy

Drevárska fakulta

Katedra podnikového hospodárstva

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila
Katedra aplikovanej informatiky
a Metoda v Trnave
Tab. č.3 Zoznam vybraných respondentov zo skupiny prírodných a technických vied

Graf č. 4 znázorňuje štruktúru respondentov z oblasti prírodných vied. V dotazníkoch
odpovedalo najviac inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom v oblasti biológie (20%), fyziky (17%)
a matematiky (14%).
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Graf č.4 Rozdelenie respondentov – prírodné vedy

Graf č. 5 znázorňuje rozdelenie respondentov z oblasti technických vied. V dotazníkoch
odpovedalo najviac inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom v oblasti drevárstva (20%), IKT (17%)
a stavebníctva (14%).

drevárske vedy
20%

stavebníctvo
14%
elektrotechnika
9%

hutníctvo
11%

informačné a
komunikačné
technológie
17%

baníctvo
9%
strojárstvo
9%

chemické inžinierstvo
11%

Graf č.5 Rozdelenie respondentov – technické vedy
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Graf č. 6 znázorňuje rozdelenie respondentov z lekárskych a farmaceutických vied, kde
odpovedali prevažne inštitúcie z oblasti základných odborov lekárskych vied (55%).

zdravotníctvo a
sociálne služby
9%

klinické odbory
lekárskych vied
36%

základné odbory
lekárskych vied a
farmaceutických
vied
55%

Graf č.6 Rozdelenie respondentov – lekárske a farmaceutické vedy

5.1.2.2 Prieskum SW aplikácií používaných a požadovaných vo výskume
Realizovaný prieskum dal odpoveď na využívanie jednotlivých SW aplikácií. Z odpovedí
respondentov je zrejmé, že spektrum využívaných SW aplikácií vedeckovýskumnými inštitúciami
je široké, čo poukazuje na existenciu rozsiahleho priestoru pre uplatnenie služieb
poskytovaných v rámci ISS. Ide o aplikácie prierezové (využívané takmer celým spektrom
vedných odborov – to sú aplikácie matematicko-štatistických metód ako Mathematica, Matlab,
SaS) alebo o aplikácie vytvorené a vyvíjané priamo pre danú vednú oblasť napr. GIS pre
spracovanie geopriestorových dát, Mapinfo – prírodné vedy (geochémia), DesignStar,
RevWorks, SolidWorks – strojárstvo, drevárstvo, Ansys – stavebníctvo, EDITSHARE Disc Video
Server, AVID Media Composer v.4 – filmová tvorba, 3D Analyst, Geostatistical Analyst –
geografia atď.
Najčastejšie využívané aplikácie sú uvedené v nasledujúcom zozname, zvýraznené sú aplikácie,
ktoré sa vyskytovali u viacerých respondentov.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najpoužívanejšie SW aplikácie v odpovediach dotazníkov
a ich počet.
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3D Analyst

2

Expert Choice 11.5

ADF

EZ-Rhizo

Adobe Design Std

Gaussian

Adobe Media Suite - Adobe Premiere Pro CS2, CS3,CS4
aj CS5

Geostatistical Analyst

2

GIMP

2

GRASS GIS

2

Adobe Photoshop

2

Adobe Reader

5

Amber
ANSYS

ChemCraft
5

Apache

INTEL FORTRAN

APPLE Final Cut Studio v.2 a v.3

IrfanView

ArcGIS

3

ArcGIS Server

2

ArcINFO

2

ArcView 3.1

Mapviewer

AVID Media Composer v.4

MathCAD

BS PLAYER
C++ kompilátor
CANOCO 4.5

Microsoft Works
Micrsoft Project Server

ClustalX2

MikTeX

Cmaps

Moodle

COMPAQ FORTRAN

MS Photodraw

Compuplast (Compuplast International, Inc.)

MS SQL Server Express

Comsol

MSC Marc, SolidWorks Simulation, COSMOS/M

COMSOL (Comsol Group)

Ellipse
EndNote
Eprints

30

Microsoft Windows Server Standard 2003

Cinema 4D/MAXON CINEMA

EDITSHARE Disc Video Server

5

Microsoft SQL Server

CCP4

EDD- elektronický dopravný denník

MatLab

Microsoft Server CAL 2003

Catia

DTP

4

Microsoft - Office

CAS systémy – Mathematica, Maple, Matlab (používa
zopár pracovníkov)

Drsnosť

Mathematica

Microcal Origin

Canopus Edius v.4.5

DL_poly

MapInfo

Maple 9.5

AUTODESK MAYA

DesignStar

LAMP (Apache, MySQL, PHP)

MAPLE 10

Autodesk Combustion v.4

Dataquest A.R.T.

JAVA

Lotus Engine Simulations, LES, LVS, LCVT
3

Autodesk 3D ds MAX

Data analysis SW

IS Jerid - vlečka

Logframe for Windows

ArchiCAD

Corel

Imos 2011
Intel Fortran

APPLE Final Cut Server

AutoCAD

Gromacs

3

MSC NASTRAN
NASTRAN/PATRAN/MARC/MENTAT/DYTRAN
NerveOfIt
Neuroscore
Oasis Montaj, Golden software, Corel, Matlab, Petrel
Open Office 3.0
Optimik
Origin
OS Win
Pajek
PDF Creator
Pro/Engineer

2

ProCAST (ESI Group)

STATISTICA 5.5

QGIS

2

Statistica CZ

RailCAD

Statistica CZ 7

Reference Manager

Surface

RevWorks

SW od firmy National Instruments Multisim

R-language

SYSWELD

Seqscape

TeX

Schrodinger

Turbomole

Sketchup

2

SOF –Deformácie dreva

VASP
Vilber Lourmat BioCapt + Bio1D

SolidEdge

Virtua

SolidWorks

3

SolidWorks Simulation (COSMOS/M)

VISUM
VMware vSphere

Spatial Analyst

2

Výskum ani vývoj nerobíme

SPSS

5

Whitness

Stata

WINDOWS MEDIA PLAYER

Statdirect
Tab. č.4 Zoznam používaných aplikácií

Rovnako rôznorodé sú aj požiadavky zástupcov akademickej obce na SW aplikácie. Nedá sa
jednoznačne povedať, ktorá aplikácia je najžiadanejšia. Respondenti do svojich požiadaviek
zahŕňali aj softvér, ktorý nie je možné sprístupňovať v rámci ISS s využitím kapacít DC VaV
(napr. MS Office, grafické programy Corel Draw, Photoshop a pod).
V ďalšej tabuľke sú uvedené najpoužívanejšie požadované SW aplikácie v odpovediach
respondentov potrebné pre ďalší výskum a ich počet.

Abakus VCL Source

CAD (Autodesk Inventor)

ABAQUS

CFD-ACE+

ABM Statistica Amos

CMS

Adobe Acrobat

4

CodonCode

Adobe Illustrator

2

Corel Suite X5

Adobe Master Collection CS3
Adobe Photoshop

CorelDraw
5

CorelDraw

Adobe Professional

databáza na ukladanie údajov

Algor

Electronic Identification Keys

ANSYS

3

END Note

ArchiCAD

EYEON FUSION v.6

ARIS Business Architect & Designer

FieldMAP

ARIS Business Simulator

FLUENT

ARIS Process Governance

Gaussian

Atlas-ti (softvér na kvalitatívnu/obsahovú analýzu)

Geomagic

Autocat (Win 2003)

Golden Software - multilicencia

AUTODESK LUSTRE

GraphPad Prism

Bionumerix

ChemOffice
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Chromeleon ver. 6.80

Program pre výpočet štatistiky

IBM SPSS Data Collection Data Entry

QuarkPress

IBM SPSS Data Collection Reports for Surveys

SAS Enterprise Miner

IBM SPSS Modeler Professional

SAS system - business analytics SW

IBM SPSS Statistics

Smart Notebook

IBM SPSS Statistics 19

Softvérová aplikácia analýzu ESE

In Design

Software pre lingvistickú frekvenčnú analýzu

JUICE

Sofvérová aplikácia pre detekciu metylácií

Labview

SOLiD™ BioScope™ Software

Landmark/Pro-Max

SPSS

MapInfo

SPSS

Mathcad

SPSS Statistics

Mathematica

20

SPSS Statistics software

Matlab

3

Stagraphics

Microcal Origin

Statistica

Microsoft Office 2010

SW od firmy National Instruments LabVIEW

Minitab 16

Systat, resp. SPSS

MOE

SYSWELDna gride

Molpro

Štatistický software

Motic Images Plus 2.0 SW

Tecnomatix

Nástroje modelovania- viackriteriálna analýza

tlmočnícke SW

NERO Burning ROM 7

Total Commander

NetSupport School

Trinity software package

NVivo9

Turbomole

Oasis Montaj - multilicencia

Turbowin

OCR

UCINET

Operačný výskum

UV Probe ver. 2.31

Origin

Varian MS Workstation ver. 6.9.3

Origin

Visio

PC Translator

Witness Suite

Petrel - multilicencia

Wufi

Photoshop

WYSIWYG editor

Photoshop Adobe

Zemax - raytracing SW

2

5

5

Photoshop Adobe
Polyworks
pre zvukové nahrávanie a fonetický výskum
prekladateľské programy aj s databázami
Prístup k informačným zdrojom – knihy, články, citácie
PROCAST

Tab. č.5 Zoznam požadovaných aplikácií

„ Analytická štúdia I - východiská pre vytvorenie Integrovaného systému služieb “

Strana 35

5.1.2.3 Prieskum dostatočnosti výpočtovej a úložnej kapacity
Máte zabezpečenú požadovanú výpočtovú kapacitu v rámci
inštitúcie?

48%

ÁNO
NIE

52%

Graf č.7 Súčasné zabezpečenie výpočtovej kapacity u respondentov

Čo sa týka vybavenia výpočtovej kapacity, na základe prieskumu je možné konštatovať, že
až 48% respondentov nemá k dispozícii požadovanú výpočtovú kapacitu, v zmysle svojich
potrieb.
Máte zabezpečenú požadovanú úložnú kapacitu v rámci
inštitúcie?

38%
ÁNO
NIE
62%

Graf č.8 Súčasné zabezpečenie úložnej kapacity u respondentov
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Viac ako tretina (38%) respondentov nie je spokojná so svojou súčasnou úložnou kapacitou,
preto predpokladáme, že zo strany týchto inštitúcií bude veľký záujem hlavne o služby typu
„úložiská dát“.
Jedným z cieľov prieskumu bolo zistiť konkrétne požiadavky na úložné kapacity na obdobie
rokov 2011-2014. Do štatistického spracovania boli zahrnuté len odpovede požadujúce viac
ako 1000 GB. Svoje požiadavky nad túto hranicu dokázalo sformulovať 23 respondentov.
Z uvedených údajov je zrejmé, že požiadavka vedeckovýskumných inštitúcií v roku 2014
vzrastie na viac ako dvojnásobok.
Zaujímavosťou je väzba medzi súčasnou požadovanou úložnou kapacitou uvedenou v grafe
č.8 a požadovanou úložnou kapacitou uvedenou v grafe č.9. Znamená to, že inštitúcie
(38%), ktoré nie sú spokojné s požadovanou kapacitou, by pre obdobie rokov 2011-2014
požadovali úložnú kapacitu v objeme dosahujúcej 200 TB, čo identifikujeme ako premrštené
nároky jednotlivých inštitúcií.

200 000
180 000
160 000

spokojní

140 000

nespokojní

120 000
100 000
80 000
60 000

40 000
20 000
0

Graf č.9 Požadované úložné kapacity v rokoch 2011-2014 v GB
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neidentifikovaný
5%

ostatní
19%

Prírodné vedy
76%

Graf č.10 Požadované úložné kapacity – podľa vedných disciplín

V grafe č. 10 sú vedné odbory, ktoré uviedli najväčšie potreby dátových úložísk. Z pohľadu
charakteru inštitúcií a ich potreb potrieb pracovať z veľkými objemami dát, túto informáciu
považujeme za korektnú a môžeme urobiť záver, že služby úložísk dát budú najviac
využívané zo strany prírodovedných a technických vedných disciplín.

Názov fakulty/ústavu SAV

Katedra VŠ/ústav VŠ

Strojnícka fakulta STU

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Lekárska fakulta UK

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie

Farmaceutická fakulta UK

Katedra farmakológie a toxikológie

Chemický ústav

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov

UK JLF Martin

Klinika pneumológie a ftizeológie

neidentifikovaný

neidentifikovaný

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Ústav merania
Ústav stavebníctva a architektúry
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
Prírodovedecká fakulta UK

Katedra pedológie

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
Filozofická fakulta
FMFI UK
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky

Filmová a televízna fakulta
Hutnícka fakulta

Katedra chémie
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Názov fakulty/ústavu SAV

Katedra VŠ/ústav VŠ

Ústav molekulárnej biológie
Fakulta humanitných vied UMB

Kat. hungaristiky

Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity
Geografie a regionálneho rozvoja
Fakulta Prírodných vied

Katedra fyziky

Tab. č.6 Zoznam respondentov, ktorí uviedli konkrétne potreby úložiská dát

ostatní

19%

neidentifikovaný

5%

Ústav merania

5%

Fakulta Prírodných Vied

Ústav molekulárnej biológie

5%

6%

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej
Univerzity

8%

FMFI UK

8%

Ustav genetiky a biotechnologii rastlin

Chemický ústav

9%

12%

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

21%

Graf č.11 Požadované úložné kapacity – podľa najväčších požiadaviek pre 2011-2014(nad 15TB/1 inštitúciu)
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5.1.2.4 Požadované služby ISS

TV + PV

22
18

18

18

21

ostatní

18

11
26

22

22

15

22

25

22

20

19

25

13

13

15

15

5
7

26

18

24

Graf č.12 Požadované služby – počet odpovedí respondentov pre daný typ služby
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30%
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38%

36%
31%

31%

31%

31%

19%
45%

38%

38%

26%

38%

43%

38%

34%

33%
22%

22%

26%

26%

43%

9%

45%

31%

41%

12%

TV + PV

ostatní

Graf č.13 Pomer požadované služby – počet odpovedí respondentov pre daný typ služby z celkového počtu respondentov
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V grafoch č. 12 a 13 sme zvýraznili skupinu TV a PV, čo predstavuje najpočetnejšiu skupinu
technických vied a prírodných vied. O každú z navrhnutých služieb v dotazníku prejavili
respondenti záujem v minimálnej miere 40%. Tieto výsledky sú zrejmé z grafu č.13. Výnimku
tvorí „služba senior engineering špecialistov“, pretože si pod týmto názvom respondenti
zrejme nevedeli dostatočne predstaviť, čo všetko služba poskytuje. Najčastejšie požadované
služby zo strany vedeckovýskumných inštitúcií i sú uvedené v tab. č.7.

Inštalácia
Administrácia
Rezervácia požiadaviek na úložnú kapacitu
Zálohovanie dát
Archivácia dát
Digitalizácia
Konzultácie
Servisné služby na požiadanie
Poradenstvo pri výbere aplikácií
Tab. č.7 Zoznam najžiadanejších služieb

5.2 Porovnania ISS v rámci NITT SK s inými projektmi
Projekty budovania a prevádzkovania integrovaného systému služieb nie sú vo svete
zvláštnosťou. Existuje viacero špecializovaných inštitúcií, ktoré sa venujú poskytovaniu
výpočtovej a úložnej kapacity pre vedecké účely. Zmysel vybudovania takého systému je
nespochybniteľný,

či

už

z pohľadu

zlepšenia

vedeckovýskumného

prostredia,

alebo poskytnutia miesta pre uchovávanievýsledkov výskumu priamo na Slovensku.
Ak hodnotíme prístup k

poskytovaniu integrovaných systémov služieb vo svete

z komerčného pohľadu, zistíme že medzi Európou a predovšetkým Amerikou je
najpodstatnejší rozdiel v ponímaní služieb systémov ako zdroja príjmov. Kým americký
prístup sa sústreďuje na partnerstvo pri výskumnom projekte ako na zdroj budúcich
príjmov, a teda predmet skúmania sa tak stáva vlastníctvom poskytovateľa služby (alebo
značne obmedzuje jeho používanie samotným tvorcom), v Európe je výskum dotovaný
z verejných zdrojov, s výrazným posilnením patentových práv na strane používateľa takejto
služby. Aktivity spojené s využitím služieb vysokorýchlostnej výpočtovej kapacity sú
podporované aj zo zdrojov EÚ. Jedným z takýchto projektov je aj projekt HPC-Europa 2.
High Performance Computing je financovaný z fondov EÚ v rámci Seventh Framework
Programme pre podporu vedy a výskumu (http://www.hpc-europa.eu/). V tomto programe
sú združené aj jedny z najlepšie vybavených výpočtových stredísk s podobným zameraním,
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ako má ISS. Jedná sa o CINECA (Italy), EPCC (UK), BSC (Spain), HLRS (Germany), GENCI-CINES
(France), SARA (The Netherlands) and CSC (Finland). Práve pre podobnosť zamerania a
obsahu služieb s ISS sú tieto strediská vhodné pre porovnanie. Navyše, rovnako ako ISS
využívajú pre svoju činnosť fondy EÚ. V rámci projektu HPC-Europa 2 vychádza vlastný
informačný leták, čo je predpokladaná služba aj v projekte ISS. Z dostupných informácií je
zrejmé, že projekty, ktoré prebiehajú vo výpočtových strediskách, majú výrazný
medzinárodný charakter so zameraním na Európu. Projekty, ktoré

sa realizujú v

zúčastnených centrách, majú niekoľkoročnú tradíciu, môžu byť preto relevantným zdrojom
skúseností a informácií. Pre ilustráciu boli vybrané nasledujúce projekty:


CINECA je talianske konzorcium univerzít s viac ako 350 zamestnancami
(http://www.cineca.it/en). Je zamerané na superpočítače, manažovanie a vývoj sietí
a web based služieb, rovnako aj aplikácií potrebných pre spracovanie veľkého
množstva dát. Patrí k najväčším strediskám svojho druhu, zahŕňa spoluprácu
verejnej sféry, vedeckého výskumu a potreby akademickej obce. Web portál
CINECA ponúka pomerne hodnotné informácie o hardvérovom vybavení strediska,,
popis softvéru, jeho aplikácií a a vedeckú oblasť, pre ktorú sú určené. Služby, ako
ich prezentuje portál CINECA sú sústredené v oddeleniach, ktoré pracujú v rámci
centra a sú viazané na infraštruktúru, ktorú centrum ponúka. Voľne by sa dali
zovšeobecniť/charakterizovať ako služby súvisiace s výpočtovými kapacitami,

s

bezpečnosťou, s vývojom, ukladaním dát a networkingom až na medzinárodnej
úrovni. Služby sú zabezpečované podporným tímom a stránka povoľuje
používateľom zadávať požiadavky a kontaktovať odbornú pomoc. Portál ponúka aj
informáciu o službách pre používateľa systému pri jeho zaprezentovaní.


EPCC pri (http://www.epcc.ed.ac.uk/) univerzite v Edinburghu pracuje od roku
1990. Mimo poskytovania vysokej výpočtovej kapacity sa centrum sústreďuje na
grid architektúry a transfer technológií z oblasti akademického výskumu do
komerčnej sféry. Poskytuje konzultačné služby na platenej báze. EPCC uvádza tím
viac ako 70 technických odborných pracovníkov, najmä v oblasti grid computingu
a aplikácií pre grid middleware. Centrum má vlastné komerčné aktivity,
prezentované služby sa odvíjajú od ponuky výpočtových kapacít, cez spracovanie
dát, konzultácie a vývoj, až po ponuku školení. Na internete je pre používateľov
pripravená online užívateľská príručka aj s popisom služieb formou FAQ –
Frequently Asked Questions s vysvetlením postupov a cieľov, ako získať prístup do
infraštruktúry EPCC. Portál sa pomerne podrobne venuje otázkam ochrany údajov,
napr. súkromných, ako aj patentových práv. Portál informuje o realizovaných
aktivitách so zameraním na prebiehajúce projekty. Centrum disponuje vysokou
výpočtovou kapacitou. Služby sú popísané všeobecne, nie je zdôraznený ich obsah,
orientujú sa na služby súvisiace s IT.
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CSC patrí medzi najstaršie centrá svojho druhu. Poskytuje svoje služby už od roku
1971. Je organizáciou zriadenou Ministerstvom školstva, vedy a výskumu vo Fínsku
(http://www.csc.fi/english). Okrem toho sa právom pýši jedným z najbohatších
vybavení softvérom a aplikáciami pre vedu a výskum, ktoré sú prehľadne zoradené
do kategórií podľa vednej oblasti, pre ktorú sú určené. CSC má na svojich stránkach
veľmi prehľadne a zrozumiteľne usporiadané informácie o všetkých oblastiach,
v ktorých prevádzkuje svoju činnosť. Štruktúra a usporiadanie informačného obsahu
by mohli bezpochyby slúžiť aj ako podklad pre prehľadné usporiadanie informácií aj
pre projekt ISS. Základnými službami sú opäť služby súvisiace s poskytnutím
výpočtovej kapacity ako aj s ukladaním a spracovaním veľkého množstva dát. Služby
sú kategorizované aj podľa vedného odboru, kde softvér a aplikácie určujú, aké IT
služby môže CSC poskytnúť. Zaujímavou informáciou pre potenciálneho používateľa
môže byť aj monitoring aktivity na jednotlivých serveroch. Používateľ tak môže
vidieť vyťaženosť príslušných kapacít počas určeného časového obdobia.
K dispozícii sú aj online užívateľské príručky a návody na použitie, ako aj prístup
k serverom. Používateľ sa prihlasuje najprv všeobecne cez registračné formuláre na
portáli podľa toho, či pracuje vo vedeckej, akademickej alebo komerčnej sfére.
Samostatný formulár je určený pre medzinárodnú spoluprácu. Centrum ponúka
službu s názvom Code optimization , ktorej obsahom je vývoj a úprava aplikácií
s cieľom dosiahnutia čo možno najoptimálnejšieho využitia aplikačného softvéru.
Portál sa venuje aj prehľadu hardvéru pre vedeckú činnosť. Dôraz sa kladie na
informovanosť a informačný obsah, najmä čo sa týka projektov. Jedná sa nielen
o projekty, ktoré prebiehajú, ale aj o historické údaje z minulosti.



SARA

(http://www.sara.nl/index_eng.html)

–

holandské

centrum

pre

vysokokapacitné výpočty. Portfólio služieb je opäť v základe postavené na
vysokorýchlostnom výpočtovom systéme, ponuke networkingu na optických
vláknach, úložisku údajov a odborných službách pre používateľov, ktoré sa nazývajú
e-Science services. Zaujímavou službou, ktorá nie je v tejto chvíli v ponuke služieb
ISS je vizualizácia výsledkov výskumu vo vysokom rozlíšení a vo veľkej mierke,
dokonca aj ako videosignál. Zo zvyšných popisov služieb vyplýva, že pokrývajú
takmer identicky predpokladanú ponuku služieb ISS. Samotný portál SARA je
jednoducho a ergonomicky usporiadaný, orientácia je v ňom ľahká, a môže slúžiť
ako inšpirácia pre vybudovanie portálu ISS.


HLRS (http://www.hlrs.de/) sídli v Nemecku. Služby poskytuje aj v spolupráci
s nadnárodnými spoločnosťami a s firmami napojenými na automobilový priemysel.
Celkové zameranie sa viac orientuje na priemyselný výskum. Medzi službami
dominuje, popri ponuke výpočtovej kapacity, aj úložisko údajov, programovanie,
vizualizácia výsledkov, školenia a novinkou je vytváranie riešení. Aj v tomto prípade
sú služby podobné, ak nie totožné so službami, ktoré sú predpokladané pri ISS. HLRS
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nezabudlo na svojom portáli sprístupniť používaný hardvér, ako aj aplikačné
softvéry.


Čo sa týka krajín, ktoré priamo susedia so Slovenskou republikou, môžeme
spomenúť systémy umiestnené vo Viedni (http://www.par.univie.ac.at/) a v Brne
(http://scb.ics.muni.cz/static/about_en.html).

V porovnaní

s ISS

sú

obidve

zahraničné inštitúcie súčasťou univerzít, aj keď vo svojom programe majú transfer
technológií. Svoju činnosť primárne orientujú na ponuku kapacít hardvéru a na
projekty prebiehajúce v týchto centrách. Z tohto pohľadu je zameranie ISS širšie,
nezanedbateľná je aj skutočnosť, že ISS pracuje na základe ponuky služieb ako
všeobecný cluster, ponúka komplexnejší sortiment služieb.
Z predchádzajúceho krátkeho porovnania vyplýva, že projekt vybudovania integrovaného
systému

služieb

za

účelom

komplexného

poskytovania

služieb

súvisiacich

s

vedeckovýskumnou činnosťou má svoje opodstatnenie a miesto v podpore akademického
výskumu a transferu technológií na Slovensku. Služby, ktoré sú navrhnuté pre ISS sú plne v
súlade s filozofiou a najlepšími skúsenosťami podobných projektov vo svete, najmä v
prostredí EÚ, teda v rovnakom, ako bude pracovať ISS. Služby sú navyše navrhnuté veľmi
podrobne (Analytická štúdia II definujúca požiadavky na dodávku špecifických produktov a
outsourcingových služieb), a preto sa ich implementácia v prostredí ISS dá pomerne
jednoducho naplánovať a realizovať. ISS má plánovaných viac služieb, ako centrá
podobného zamerania, ktoré boli predmetom porovnávania. Je to aj preto, že pri službách
ISS došlo k elementarizácii popisov a typov služieb na čo najnižšiu možnú úroveň. Táto
skutočnosť však nebráni prevádzkovateľovi ISS publikovať a prevádzkovať iba vybrané
služby, resp. vytvoriť kombinovanú službu z navrhovaných služieb. V niektorých európskych
centrách bola uvedená a poskytovaná ako služba aj vizualizácia výsledkov výskumu. Pod
touto vizualizáciou sa zvyčajne skrývalo zobrazovanie výsledkov vo veľkom formáte na
prezentačných médiách (obrazovka veľkých rozmerov), ale najmä skutočnosť, že výsledky sa
poskytovali vo vynikajúcej kvalite – HD – High Definition. Vysoká kvalita sa poskytovala bez
ohľadu na formu prezentovania, t.j. bol k dispozícii aj kvalitný videosignál cez komunikačné
prostriedky smerom k používateľovi. Táto služba nebola pre ISS explicitne plánovaná.
Vizualizácia výsledkov ako služba by mohla byť v budúcnosti po zavedení a počiatočnom
rozbehu služieb ISS ďalšou, rozvojovou službou v rámci rozširovania a skvalitňovania
produktov ISS.
Ak budú pri realizácii JKR, teda Portálu ISS aj UIR dodržané odporúčania z kapitoly 2 je
predpoklad, že v porovnaní s väčšinou komunikačných rozhraní systémov podobného
zamerania, bude mať JKR ISS požadovanú kvalitu a bude poskytovať aj komplexné portfólio
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informácií o službách. Je dôležité, aby sa venovala dostatočná pozornosť aj publikovaniu
prebiehajúcich projektov v ISS na Portáli ISS. Tak to funguje aj na iných portáloch s
podobnou náplňou, ako má ISS. Ako je ďalej z jednotlivých portálov zrejmé, dôležitá je aj
navrhnutá hierarchia postupností zobrazovaného obsahu. Tá by mala byť informačne
dostatočná, nie príliš komplikovaná a v stromovej štruktúre by nemala byť vetvená do
hĺbky.
Zaujímavé je aj porovnanie, vybavenosti infraštruktúrou. Dá sa povedať, že všetky systémy
vo vzorke sú na tom lepšie, ako je ISS. V mnohých prípadoch sú aj podstatne väčšie. To však
vôbec neznižuje hodnotu a prínos ISS. Naopak, pridaná hodnota ISS je v už v samotnom
zosúladení/previazanosti širokej ponuky služieb na jednom mieste, ako aj v skutočnosti, že
ISS vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku, keďže
jeho prvými používateľmi budú slovenské akademické inštitúcie. Tieto často, aj v súčasnosti,
používajú infraštruktúru a aplikačné vybavenie mimo SR, a tak sa musia prispôsobovať
podmienkam v iných systémoch, kde nie sú domácimi, aj keď akademickými používateľmi. V
prípade ISS majú možnosť používať služby v domácom prostredí. Bude záležať od personálu
prevádzkovateľa,

aká bude kvalita navrhovaných služieb. Keďže sú komplexné a, ako

ukazuje porovnanie, výrazne pokrývajú potreby kladené na akademický výskum, je
predpoklad, že používateľ rád uprednostní domáce integrované centrum pred zahraničným.
Infraštruktúra ISS bude novšia a tiež nezanedbateľne výkonná, čo predstavuje sľubné
vyhliadky na jej využitie.
Úlohou prevádzkovateľa ISS v blízkej budúcnosti

bude aj účasť v medzinárodných

projektoch, ako aj v medzinárodných sieťových architektúrach (napr. grid) minimálne v
rámci EÚ. Túto podmienku spĺňajú všetky systémy podobného zamerania, ktoré sú vo
vzorke, ako aj iné, nespomenuté v tejto štúdii. Jedná sa tu totiž nielen o propagáciu a
neskoršiu udržateľnosť prevádzky ISS, ale aj o napĺňanie strategických dokumentov a
programov EÚ v oblasti transferu technológií a budovania informačnej spoločnosti.
Z predchádzajúcich záverov je zrejmé, že projekt ISS je

z hľadiska obsahu,

a

opodstatnenosti porovnateľný s inými už existujúcimi projektmi. Vďaka skutočnosti, že bude
v Slovenskej republike realizovaný o poznanie neskôr, ako v iných krajinách EÚ, má
predpoklady využiť všetky skúsenosti z iných projektov a použiť ich vo svoj prospech pri
realizácii služieb pre používateľov.
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5.3 Dátové centrá a IKT služby
Integrovaný systém služieb bude väčšinu svojich služieb prevádzkovať v datacentre. Toto
datacentrum pre ISS bude DC VaV v Žiline. Datacentrum musí vo všeobecnosti spĺňať
stanovenú úroveň bezpečnosti služieb a ochrany používateľa. Úlohou tejto štúdie nebolo
hodnotiť aktuálnu úroveň klasifikácie infraštruktúry dátového centra (Tier Level podľa TIA942), ale iba navrhnúť služby a porovnať ich s výsledkami prieskumu o type a kvalite služieb
medzi akademickými inštitúciami. V každom prípade sa vychádzalo zo známych
a dostupných popisov datacentra. Tomu zodpovedá aj návrh služieb v rámci Integrovaného
systému služieb.
Ako vyplynulo z výsledkov prieskumu, žiadne neštandardné požiadavky na služby medzi
potenciálnymi používateľmi ISS nie sú. V požiadavkách sa dokonca neobjavil ani náznak
záujmu o službu vizualizácie, ktorá je pomerne bežná v iných integrovaných centrách
služieb vo svete. Dá sa predpokladať, že respondenti buď nepoznajú túto službu, teda sa
s jej aplikáciou nestretli, alebo podcenili význam prezentácie a vizualizácie výsledkov
výskumu, resp. prevážili obavy z istej formy vyzradenia výsledkov.
Respondenti naopak pripisovali pomerne veľký význam digitalizácii „papierového“
materiálu, čo nie je obvyklá služba DC. Takáto služba, aj keď nie menej významná, sa
zvyčajne objavuje ako samostatne postavená špecializovaná služba. Ako je však vidieť, pre
používateľov ISS má veľký význam. (časť 5.1.2.4) Ostatné preferované služby (inštalácia,
administrácia, archivácia, konzultácie, servisné služby na požiadanie a poradenstvo pri
výbere a používaní dostupných aplikácií) patria medzi štandardné a doplnkové služby
dátových centier.
Prekvapuje skutočnosť, že poskytovanie dohodnutej úrovne služieb (SLA) neskončilo pri
porovnávaní ako jednoznačne najžiadanejšia služba. Zrejme ide o nedocenenie významu
služby, preto musí aj samotný poskytovateľ služby vyvinúť dostatočné aktivity na to, aby
túto nutnú a základnú službu propagoval. Je možný aj fakt, , že respondenti považovali SLA
za štandard, ktorý je automaticky v ponuke. Keďže je počet kladných odpovedí, týkajúcich
sa potrebytejto služby zo strany TV a PV , ako aj ostatných pomerne vyrovnaný, je druhý
dôvod menej pravdepodobný.
Dôležitým ukazovateľom nevyhnutnosti ISS je skutočnosť, že k otázkam týkajúcim sa týchto
služieb sa vyjadrila väčšina opýtaných. Z tohto pohľadu je poskytovanie služieb
integrovaného centra služieb cez DC VaV predpokladom pre rozvoj vedeckovýskumných
aktivít na Slovensku.
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6

NAVRHOVANÉ SLUŽBY

Úlohou Integrovaného systému služieb je poskytovať služby. Odberateľmi služieb–
používateľmi– sú pre ISS vysoké školy, ústavy SAV, rezortné výskumné ústavy a výskumné
pracoviská financované z verejných zdrojov. Pre ISS boli počas prípravy štúdie navrhnuté
služby, ktoré by mali byť prioritne poskytované cieľovej skupine. ISS je však na druhej strane
modulárnym systémom, a preto umožňuje implementovať aj iné, zatiaľ nepublikované
služby, a musí tiež zabezpečiť možnosť kombinácie štandardných služieb. Keďže projekt je
financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, očakáva sa, že v priebehu implementácie služieb,
ako aj na základe skúseností z prevádzky služieb pri iných projektoch budovania
integrovaných systémov služieb, či dátových centier všeobecne, bude prevádzkovateľ
systému (poskytovateľ služby) sledovať minimálne nasledujúce parametre o službách:


frekvencia použitia služby (počet / obdobie),



doba odozvy (napríklad online, 24h a pod.),



miera spokojnosti používateľov,



frekvencia incidentov týkajúcich sa služby (počet / obdobie),



náklady za poskytnutie služby (náklady poskytovateľa),



náklady za použitie služby (náklady používateľa),



prínosy – finančné (napr. ušetrenie nákladov a poplatky z poskytnutia služby),



prínosy – monetarizované nefinančné (napr. kvantifikácia ušetreného času
a pozitívnych dopadov na prostredie).

Všeobecne môžeme služby poskytované ISS rozdeliť podľa typu poskytovanej služby na


služby uloženia a spracovania dát



komunikačné a bezpečnostné služby



konzultačné a informačné služby



licenčné a odborné služby

Základné navrhované služby sú v nasledujúcom zozname doplnenom o stručný popis. Úplný
popis služby a jej využitie sa nachádza v súvisiacej analytickej štúdii „Analytická štúdia
II definujúca požiadavky na dodávku špecifických produktov a outsourcingových služieb“.
Služby, ktoré by mali byť implementované v Integrovanom systéme služieb, sú navrhnuté
tak, aby boli v maximálnej miere využité možnosti ISS. Služby môžu existovať samostatne, aj
keď je predpoklad, že sa budú dopĺňať, čiže jedna služba vytvorí podklady pre využívanie
inej služby. Pred implementáciou služieb je potrebné v rámci procesu vytvoriť manuály a
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postupy používania služby z užívateľského hľadiska – prevádzkovo-operačné manuály.
Manuály by mali okrem popisu obsahu služby obsahovať aj spôsob objednania/rezervácie
služby, podmienky používania služby, pravidlá bezpečnosti, postupy ako kombinovať služby,
kontakt na oprávnených pracovníkov prevádzkovateľa služby kvôli riešeniu problémov,
popis prislúchajúceho SLA pre konkrétnu službu. Tieto manuály by mali byť voľne dostupné
cez Portál ISS.

6.1 Služby ukladania a spracovania dát
6.1.1 SLUŽBY ÚLOŽISKA A DLHODOBÉHO ÚLOŽISKA DÁT
Služba umožní jej používateľovi dlhodobo uložiť dáta a záznamy. Zabezpečí tiež kontrolu
integrity uložených záznamov a dát. Používateľ služby získa úložisko s bezpečným
prístupom. Služba by mala rovnako umožniť indexáciu atribútov záznamu a vyhľadávanie v
záznamoch.

6.1.2 HOSTING SYSTÉMOV A WEBHOSTING
Služba využíva HW infraštruktúru dátového centra a možnosť virtualizácie na serveroch. Vo
virtuálnom prostredí dostane užívateľ priestor pre umiestnenie vlastného aplikačného SW a
následné vykonanie vedeckých výpočtov a testov. Oproti bežne komerčne poskytovanej
službe však výpočty a testy prebiehajú na špecializovanom HW, kde je dedikovaný výkon na
výpočtovú kapacitu ďaleko vyšší.

6.1.3 VÝPOČTOVÉ SLUŽBY
Poskytnutie vysokovýkonnej výpočtovej kapacity pre vedeckovýskumné účely s cieľom
dosiahnuť optimálnu kapacitu a výkon pre úspešné vykonanie skúšky. Služba má
predpoklady v budúcnosti využívať Cloud architektúru a mala by byť súčasťou širšej Grid
architektúry.

6.1.4 KOLOKAČNÉ SLUŽBY
Poskytnutie priestoru v dátovom centre na inštaláciu a umiestnenie sieťového pripojenia,
serverov, dátových úložísk s cieľom vzájomného prepojenia s inými systémami. Tieto
prepojenia môžu byť realizované interne, t.j. v rámci systémov umiestnených v datacentre,
alebo externe, pomocou telekomunikačných prepojení na iné systémy na Slovensku, v EÚ a
vo svete.
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6.1.5 ZÁLOHOVANIE DÁT
Zálohovanie dát je vytváranie záložnej kópie (kópií) dát. Môže byť vykonávané manuálne
alebo automaticky. Automatické zálohovanie môže byť priebežné alebo sa vykonáva v
určitých časových intervaloch. Záložná kópia slúži na obnovenie "živých" dát, ak došlo k ich
poškodeniu alebo zničeniu, nie k archivácii dát.

6.1.6 ARCHIVÁCIA, DIGITALIZÁCIA A SNÍMANIE DÁT
V tomto prípade sa jedná o transformáciu zväčša papierovej podoby dokumentov, snímok a
iných nebinárnych podkladov do digitálnej (binárnej) formy, určenej na ďalšie spracovanie,
zobrazenie alebo uloženie do archívu.

6.2 Komunikačné a bezpečnostné služby
6.2.1 VZDIALENÉ PRIPOJENIE
Jedná sa o službu, ktorá určí podmienky, spôsoby a možnosti prístupu užívateľov ISS cez
prenosovú prístupovú sieť na dátové centrum. Cieľom je zabezpečiť rýchle, pružné a
bezpečné pripojenie používateľov zo vzdialenej lokality (teda mimo priestorov dátového
centra) na služby a IT techniku, ktorú je možné využívať v priestoroch DC, resp. za asistencie
personálu ISS na iných vzdialených sieťach a počítačoch. Vzdialene pripojený užívateľ má
možnosť ovládať takto pripojený počítač (službu) zo svojho dôverne známeho počítačového
prostredia.

6.2.2 PREPOJENIE NA SANET A INÉ AKADEMICKÉ A VEDECKÉ SIETE
Rovnako, ako pri predchádzajúcej službe ide o zabezpečenie rýchleho, pružného a
bezpečného prepojenia. Rozdiel je v tom, že služba definuje predpoklady na prepojenie
pomocou

komunikačnej

cesty,

teda

fyzického

prepojenia

cez

telekomunikačnú

infraštruktúru doma a vo svete. Ako primárne prepojenie sa vzhľadom na VV charakter
služby uvažuje o použití akademickej siete SANET.

6.2.3 DÁTOVÁ A KOMUNIKAČNÁ BEZPEČNOSŤ
Je nutnou podmienkou bezpečného a dôveryhodného fungovania ISS. Správca ISS musí
vytvoriť prostredníctvom služby a cez štandardné prevádzkové predpisy sústavu zásad,
ktorými bude chrániť užívateľov pred neoprávneným použitím dát. Bezpečnosť by mala
pokrývať

oblasti

aplikačnej

bezpečnosti,

databázovej

bezpečnosti,

„Analytická štúdia I mapujúca východiská pre vytvorenie integrovaného systému služieb“

komunikačnej
Strana 49

bezpečnosti, antivírusovej bezpečnosti a systému pre vyhľadávanie a detekciu útokov (IDS –
Intrusion Detection System)

6.2.4 EXPERTNÉ SLUŽBY V OBLASTI IT
Predstavujú sadu služieb, pri ktorých pracovníci správcu a prevádzkovateľa systému, resp. s
využitím outsourcingu, pripravujú pre užívateľa služby nastavenia systémov, zriaďovanie
prístupov a kont, prepojenia systémov, manažment projektov, zabezpečovanie bezpečnosti,
poradenstvo v oblasti IT a pod. Služby úzko súvisia s pracovnými pozíciami v dátovom
centre a ich pracovnými náplňami.

6.3 Konzultačné a informačné služby
6.3.1 KONZULTAČNÉ SLUŽBY
Služba pokrýva konzultácie v oblasti poradenstva pri výbere špecializovaného SW a aplikácií,
asistenciu pri základnom nastavovaní SW a aplikácií.

6.3.2 VYHĽADÁVANIE DOKUMENTOV
Služba predstavuje jednak možnosť fulltextového vyhľadávania cez Portál ISS, ako aj off-line
vyhľadávanie dokumentov napr. cez knižničné fondy v CVTI SR. Žiadosť na vykonanie
vyhľadávania sa môže zadať cez komunikačné okno v Portáli ISS, kde následne internetový
prehliadač zobrazí výsledky vyhľadávania, alebo formulárovým spôsobom, pričom takto
zadaná a jednoznačne identifikované žiadosť sa posunie na spracovanie nie v reálnom čase
na back-end systémy prepojené na ISS.

6.3.3 INFORMAČNÝ SERVIS
Služba využíva Portál ISS ako komunikačný kanál pre informovanie o dostupných službách,
zmenách, trendoch, možnostiach a iných informáciách súvisiacich s činnosťou ISS. Súčasťou
je aj linkovanie na príbuzné portály a integrované systémy služieb v zahraničí a na
Slovensku.

6.3.4 ŠKOLIACA ČINNOSŤ
Správca a prevádzkovateľ ISS by mal zabezpečiť cez vlastné zdroje, alebo pomocou
externých spoločností, školiacu činnosť k poskytovaným softvérovým aplikáciám minimálne
v rozsahu užívateľského používania. Odporúča sa vytvoriť školiaci program v rozsahu
informovania o produktoch a službách ISS, prístupov k nim a k ich administrovaniu.
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6.3.5 KOLABORAČNÝ PORTÁL
Služba je spojená s funkcionalitou, ktorú má poskytovať pre ISS jeho Portál. Portál ISS totiž
komunikuje s kolaboračným portálom cez webovú službu – web servis. Kolaboračný portál
slúži na jednoduchú výmenu a správu dokumentov, ako aj správu činností súvisiacich
s jednotlivými riešeniami. Technické prostriedky správcu systému musia umožňovať
manažovanie prístupov a oprávnení do jednotlivých sekcií kolaborčného portálu.
Kolaboračný portál slúži aj na podporu a zrýchlenie spolupráce vo VaV.

6.3.6 METADÁTOVÝ SYSTÉM
Metadáta sú dáta opisujúce iné dáta. Integrovaný systém služieb bude poskytovať viacero
služieb, ktoré sa viažu priamo k spracovaniu, vyhľadávaniu a výmene dát. Z tohto pohľadu je
metadátový systém systémom, v ktorom sú uložené informácie o dokumentoch, obrázkoch,
výsledkoch meraní a iných dátach určených na zdieľanie, či ako odkaz pre ďalšie
vyhľadávanie vo vedeckovýskumnom procese a následnom využívaní už vytvorených
materiálov.

6.4 Licenčné a odborné služby
6.4.1 LICENCOVANIE SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ
Služba z kategórie asistenčných predstavuje zabezpečenie príslušných licencií k softvérovým
produktom a aplikáciám pre príslušné vedné odbory a disciplíny na zabezpečenie prevádzky
vedeckovýskumnej činnosti v rámci infraštruktúry ISS. Licencovanie softvérov a aplikácií
znamená vytvorenie pravidiel a zásad používania akademického softvéru a aplikácií,
transferu licenčných podmienok a dohľad nad ich dodržiavaním.

6.4.2 STRATEGICKÉ PARTNERSTVO VO VÝSKUME
Predstavuje pre správcu a prevádzkovateľa integrovaného systému služieb možnosť priamo
zasiahnuť do vedeckovýskumného procesu realizovaného prostredníctvom ISS, keďže ide o
priamu účasť jeho tímu na vedeckovýskumnom procese spolu s užívateľom systému. Je
určite nespochybniteľné, že v tomto prípade sa jedná o poskytnutie určitej strategickej
výhody voči iným užívateľom, preto je nutné, aby sa zabezpečilo bezpečné oddelenie tejto
služby od zvyšku činností, aby nemohlo dôjsť k nežiadanému prieniku informácií medzi
pracovnými tímami a projektmi.
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6.4.3 MAPOVANIE TRENDOV
Služba predstavuje vlastnú proaktívnu činnosť ISS. Ide o pravidelné sledovanie vývoja v
oblasti vedeckovýskumných trendov a technológií, analyzovanie dostupného vedeckého
softvéru a aplikácií, porovnávanie získaných poznatkov a ich publikovanie cez informačnú
službu ISS. Služba by mala napomôcť používateľom ISS aj pri stanovení vlastnej stratégie
postupu vo výskume. Prevádzkovateľ ISS by

by však nemal byť odporúčateľom tejto

stratégie, pretože to nie je jeho úloha.

6.4.4 VÝVOJ SLUŽIEB A PRODUKTOV
Služba využívajúca vlastné kapacity, ale najmä vonkajšie zdroje. Ako už z názvu vyplýva,
jedná sa o vývoj aplikácií a služieb v spolupráci a v koordinácii s používateľmi služieb ISS.
Cieľom je pomôcť pri vývoji, používať najnovšie trendy, riešiť technologické a technické
problémy súvisiace s činnosťou ISS a aplikovať nové metódy a postupy. Súčasťou služby je aj
prispôsobovanie obsahu služby, resp. jej úprava pre potreby užívateľa.

6.4.5 TECHNOLOGICKÉ PARTNERSTVO
Jedná sa o prierezovú službu, ktorá kombinuje iné služby. Preto je extrémne náročná na
koordináciu a vytváranie vzájomných väzieb. Služba sa aplikuje v prípade, že je potrebné
vytvoriť prostredie, v ktorom participuje viacero používateľov Integrovaného systému
služieb aj v rôznych oblastiach pôsobenia, resp. je potrebné skombinovať služby tak, aby
výsledná bola prepojením viacerých služieb dohromady.

6.4.6 POSKYTOVANIE SW A APLIKÁCIÍ
Služba úzko súvisí so službou licencovania softvéru a aplikácií. Jedná sa o využívanie
softvéru a aplikácií, ktoré sú k dispozícii v ISS cez infraštruktúru dátového centra.

6.4.7 MANAŽMENT SW , INOVÁCIÍ, TECHNOLÓGIÍ A APLIKÁCIÍ
Pravidelná správa a upgrade softvéru a aplikácií, udržiavanie chodu ISS, sledovanie
technologických trendov v oblasti vývoja softvéru a aplikácií. Služby sú naviazané na
štandardné procesy v prevádzke ISS, dátového centra, teda na IT služby, ako aj na
aplikovanie vylepšení v procese správy ISS.
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7

IMPLEMENTÁCIA NAVRHOVANÝCH SLUŽIEB

7.1 Návrh personálneho a organizačného zabezpečenia –
kapacitný model projektu
V tejto podkapitole je uvedený súhrn personálnych nárokov navrhovaných služieb
pripravený na báze Štúdie II – podkapitoly Kapacitný model služby v kapitole 4 – Nároky
navrhovaných služieb. Jednotlivé pracovné profily definované pri každej službe zvlášť budú
kumulované podľa kapacitných možností a kvalifikačných profilov tak, aby vznikli
požiadavky na ucelené pracovné pozície (FTE) s prihliadnutím na efektívne využitie
pracovného času. Cieľom je návrh minimálneho personálneho obsadenia na plnohodnotné
pokrytie všetkých navrhovaných služieb spolu s návrhom základnej organizačnej štruktúry.

7.1.1 PERSONÁLNE NÁROKY SLUŽIEB
Personálne nároky služieb vychádzajú z podrobných informácii o službách, o ich technických
nárokoch a stručnom popise očakávaného workflow. Tieto informácie sú popísane v štúdii
II, v kapitolách 3 a 4.

#

Meno pozície

Profil (*)

Vyťaženosť
službou (FTE)

3

1/12

Služby úložiska a dlhodobého úložiska dát
1

Administrátor aplikácii - Storage

Hosting systémov a webhosting
1

Administrátor virtualizácie

1

1/4

2

Administrátor operačných systémov

2

1/2

3

Administrátor aplikácií

3

1/2

6

1/2

Výpočtové služby
1

Administrátor systému IBM Power

Kolokačné služby
1

Správca priestorov DC VaV

4

1/3

2

Administrátor networkingu

5

1/3

3

1/6

7

2

Zálohovanie dát
1

Administrátor aplikácií (Storage a Backup)

Archivácia, digitalizácia a snímanie dát
1

Technik digitalizácie

Vzdialené pripojenie
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1

Administrátor networkingu

5

1/4

5

1/4

5

1/2

Prepojenie na SANET a iné akademické a vedecké siete
1

Administrátor networkingu

Dátová a komunikačná bezpečnosť
1

Administrátor networkingu

Expertné služby v oblasti IT
1

Administrátor virtualizácie

1

1/4

2

Administrátor operačných systémov

2

1/4

3

Administrátor aplikácií

3

1/2

4

Administrátor networkingu

5

1/6

5

Administrátor systému IBM Power

6

1/6

8

1

3

1/6

3

1/6

Konzultačné služby
1

Konzultant

Vyhľadávanie dokumentov
1

Administrátor aplikácií

Informačný servis
1

Administrátor aplikácií

Školiaca činnosť
1

Administrátor virtualizácie

1

1/10

2

Administrátor operačných systémov

2

1/6

3

Administrátor aplikácií

3

1/2

4

Administrátor networkingu

5

1/6

5

Administrátor systému IBM Power

6

1/5

3

1/6

3

1/6

8

1/8

8

1/8

8

1/5

8

1/6

8

1/8

Kolaboračný portál
1

Administrátor aplikácií

Metadátový systém
1

Administrátor aplikácií

Licencovanie SW a aplikácií
1

Konzultant

Strategické partnerstvo vo výskume
1

Konzultant

Mapovanie trendov
1

Konzultant

Vývoj služieb a produktov
1

Konzultant

Technologické partnerstvo
1

Konzultant

Poskytovanie softvéru a aplikácií
1

Konzultant

8

1/10

2

Administrátor virtualizácie

1

1/10
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3

Administrátor operačných systémov

2

1/6

4

Administrátor aplikácií

3

1/2

5

Administrátor networkingu

5

1/8

6

Administrátor systému IBM Power

6

1/4

Manažment SW, inovácií, technológií a aplikácií
1

Konzultant

8

1/10

2

Administrátor virtualizácie

1

1/10

3

Administrátor operačných systémov

2

1/6

4

Administrátor aplikácií

3

1/2

5

Administrátor networkingu

5

1/6

6

Administrátor systému IBM Power

6

1/6

* viď Návrh pracovných profilov a zoznam kvalifikačných požiadaviek v štúdii II, kapitola 4.2

7.1.2 SÚHRN PERSONÁLNYCH NÁROKOV SLUŽIEB
Súhrn personálnych nárokov služieb je pripravený na základe potrieb jednotlivých služieb
z predchádzajúcej

kapitoly.

Pomerové

potreby

jednotlivých

profilov

sú

sčítané

a zaokrúhlené smerom hore. U niektorých profilov boli hodnoty zároveň upravené tak, aby
sa dodržali výkonnostné a prevádzkové parametre ISS spolu s požadovanou dostupnosťou.
Výsledkom je tabuľka, ktorá určuje požiadavky na základný počet zamestnancov.

Profil Názov profilu

Súčet nárokov Upravená
(FTE)
potreba (FTE)

1

Administrátor virtualizácie

0,80

2,00

2

Administrátor operačných systémov

1,25

2,00

3

Administrátor aplikácií

3,42

4,00

4

Správca priestorov DC VaV

0,33

1,00

5

Administrátor networkingu

1,96

2,00

6

Administrátor systému IBM Power

1,28

2,00

7

Technik digitalizácie

2,00

2,00

8

Konzultant

1,94

2,00

Požadované počty sú logické, vychádzajú aj z potrieb zastupiteľnosti s možnosťou miernej
špecializácie pri profiloch, kde už v základe navrhujeme viac ako 1 človeka (väčšina
profilov). Samozrejme, napr. profil technik digitalizácie vychádza z objemu zákaziek
a kapacity digitalizačného pracoviska.
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7.1.3 JEDNODUCHÝ NÁVRH ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY

Návrh organizačnej štruktúry vychádza z jednotlivých profilov tak, ako boli zadefinované
v nárokoch služieb. Vzhľadom na malú organizáciu (nízky počet zamestnancov) navrhujeme,
aby vedúce pozície neboli na začiatku vytvorené ako pozície dedikovaných vedúcich, ale aby
sa najskúsenejší človek, ideálne z kategórie konzultant, stal zároveň manažérom ISS, aby sa
najskúsenejší administrátor stal zároveň vedúcim tímu administrátorov a aby sa
najskúsenejší z tímu na digitalizačnom pracovisku stal senior technikom digitalizácie.
Nemyslíme si totiž, že v súčasnosti bude zamestnanec napr. na pozícii manažér ISS vyťažený
viac ako na zlomok pracovného času.

7.2 Súhrn technických (HW a SW) nárokov služieb
V rámci Štúdie II kapitoly 4 sú popisované špeciálne nároky služieb na HW a SW. Špeciálne
pre účely tejto kapitoly znamená, že dané požiadavky nie sú súčasťou štandardnej
implementácie DC VaV. To však neznamená, že nie sú v rámci CVTI SR implementované
a v prevádzke (či už pre účely integrácie do ISS budú alebo nebudú potrebovať modifikáciu
resp. vytvorenie integračného modulu).
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Služba

Špeciálne nároky na HW

Špeciálne nároky na SW

Vzdialené pripojenie
Modul
manažmentu bezpečnostných
certifikátov zabezpečuje vytváranie, správu,
administráciu a rušenie bezpečnostných
certifikátov, kľúčov a pod. Zároveň reportuje
užívateľom, aké kľúče a na aký účel boli pre
nich vygenerované a dokedy sú platné.
Vyhľadávanie dokumentov
Vyhľadávací systém ako modul v ISS so
schopnosťou prehľadávať všetky zdroje
informácií v rámci ISS, dáta v storage
systémoch
alebo
dáta
publikované
prostredníctvom JKR s dodržaním všetkých
definovaných práv a určením dát(texty,
obrázky, výpočty, audio, video, ...).
Informačný servis
Informačný modul portálu ISS podporujúci
rôzne formy distribúcie informácií zobrazenie na hlavnej stránke Portálu ISS, na
tematických podstránkach, pomocou RSS
resp. zasielaním informačných emailov na
registrované adresy užívateľov a pod.
Školiaca činnosť
HW podpora pre prípravu
(vytváranie) a realizáciu online školení (kamera s IP
výstupom,
mikrofón
s
napojením na počítač a pod.).

Podporný SW na prípravu (výrobu) online
školení a modul Portálu ISS určený na
prezentáciu online školení prostredníctvom
Portálu ISS.

Kolaboračný portál
Modifikovaný "wiki" modul Portálu ISS s
podporou
funkcie
blogovania
pre
registrovaných používateľov Portálu ISS.
Metadátový systém
Metadátový
modul
Portálu
ISS
implementujúci sofistikovanú databázovú
aplikáciu umožňujúcu vytvárať, udržovať,
triediť metadáta a následne v nich
vyhľadávať rôznymi spôsobmi.
Vývoj služieb a produktov
Služba môže vyžadovať špecializované SW
nástroje v závislosti od bližšej špecifikácie
služby a strategickéhorozhodnutia o
používaní (resp. nepoužívaní) interných
zdrojov pre vývoj SW aplikácii.
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Nasledujúci zoznam modulov je zoznamom všeobecných modulov, ktoré požadujú viaceré
(resp. väčšinou alebo v niektorých prípadoch všetkými) služby ISS.
Popis vybraných zdieľaných modulov
Customer management workflow modul - je to centrálny modul, do ktorého sa popíšu
povinné a nepovinné súčasti workflow jednotlivých služieb (tých, ktoré sú riadené
prostredníctvom workflow). Modul zároveň organizuje komunikáciu medzi zadávateľmi a
personálom ISS, jej sledovanie a riadi príslušný tok danej komunikácie (v každom okamihu
je schopný informovať o aktuálnej zodpovednosti za reakciu).
Time management modul Portálu ISS určený na riadenie časových kapacít všetkých
zdieľaných zdrojov v rámci ISS (digitalizačné pracovisko, HW zdroje, SW zdroje,
administrátori, konzultanti, celé služby a pod.). Jedná sa o kľúčový modul ISS. Modul musí
umožňovať v rámci zadefinovaných pravidiel prístupu aj reporting voči zadávateľom a,
samozrejme, ostatné reportingové povinnosti o využívaní zdrojov voči vedeniu ISS.
Projekt management modul Portálu ISS, ktorý bude využívaný pri riadení viacerých
služieb ISS na organizáciu projektov, stráženie termínov, prideleného personálu a pod.
Modul musí umožňovať v rámci zadefinovaných pravidiel prístupu aj reporting voči
zadávateľom a samozrejme ostatné reportingové povinnosti o využívaní zdrojov voči
vedeniu ISS.
Autentifikačný a registračný modul. Tento modul zabezpečuje činnosti počnúc prvotnou
registráciou užívateľov pre využívanie služieb, kde je registrácia (a autentifikácia)
povinnosťou, cez správu údajov a práv registrovaných užívateľov, až po overovanie
identity aplikáciami a modulmi, ktoré to budú mať implementované.
Tieto moduly sú nevyhnutnou súčasťou Portálu ISS a slúžia na komplexný manažment ISS.
Nie sú to však jeho jediné moduly . Portál ISS je podrobnejšie popisovaný v kapitole 3.2.
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8

ZÁVER

Na Slovensku pokrýva vedeckovýskumná základňa rôzne vedné odbory a disciplíny, a preto
sú požiadavky VaV na technické prostriedky, ktorými je realizovaný výskum a vývoj veľmi
rôznorodé a špecifické.
Štúdia definovala funkcionalitu ISS ako prostredia, v ktorom budú vedecko-výskumným
inštitúciám ponúkané služby, ktoré uplatnia vo výskumnom procese. Dostupnosť
špecializovaného softvéru a aplikácií sa v našich podmienkach zvýši a vytvorí tak
kvalitnejšie prostredie pre vedu a výskum.
Navrhnutý ISS umožní cez svoje JKR prístup pracovníkom VaV k jednotlivým službám. Tým
sa vytvorí jednotný komunikačný kanál, ktorým budú pracovníci vedy a výskumu,
využívajúci služby ISS, komunikovať s prevádzkovateľom ISS, prípadne medzi sebou. Kvalita
poskytovaných služieb bude závislá od kvality JKR a spôsobu, akým bude realizované.
Pre potvrdenie, prípadne vyvrátenie opodstatnenosti budovania ISS, a na zistenie potrieb
vedeckovýskumnej základne bol realizovaný dotazníkový prieskum.
Ten potvrdil, že využívané softvérové aplikácie v procese výskumu a vývoja sú rôznorodé
a závisia od konkrétnych oblastí výskumu a vývoja. Vzhľadom na rôzne oblasti výskumu a
vývoja respondentov sa nedala presne stanoviť najpoužívanejšia aplikácia. Rovnako to bolo
i pri definovaní potrieb ďalších aplikácií, kde respondenti uvádzali rôzne aplikácie, ktoré
potrebujú využívať.
Ďalším zaujímavým výsledkom prieskumu je, že takmer polovica respondentov vyjadrila
dostatočnosť svojich výpočtových kapacít.

Dostatočnosť svojich úložiskových kapacít

vyjadrila v dotazníkoch viac ako polovica respondentov, 62% z celkového počtu odpovedí,
avšak 40% respondentov pri definovaní konkrétnych úložiskových kapacít pre obdobie
rokov 2011-2014 požaduje skoro 200 TB na rok 2014. Najviac úložiskového priestoru
požadujú inštitúcie z oblasti technických a prírodných vied.
Prieskum ďalej odpovedal na otázku potreby využívania služby ISS. Každá z navrhnutých
služieb v dotazníku by mala byť v ISS realizovaná, pretože pri každej službe by si dokázalo
predstaviť jej využitie viac ako 40% respondentov (okrem jednej, dôvod je popísaný
v kapitole 5.1.2.4). Najčastejšie požadovanými outsourcovanými IKT službami sú inštalácie,
administrácia, rezervácie požiadaviek na úložné kapacity, zálohovanie dát, archivácia dát,
digitalizácia, konzultácie, servisné služby na požiadanie a poradenstvo pri výbere aplikácií.
Prieskum zároveň potvrdil opodstatnenosť budovania ISS v slovenskom prostredí.
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Pre ISS boli preto navrhnuté služby ukladania a spracovania dát, komunikačné
a bezpečnostné služby, konzultačné a informačné služby a licenčné a odborné služby. Služby
pre ISS sú navrhnuté tak, aby pokryli súčasné i budúce potreby vedeckovýskumnej základne,
a zabezpečili riadnu prevádzku ISS.
Služby, navrhnuté pre ISS, možno rozdeliť aj podľa dôležitosti pre prevádzkovanie systému
na základné a doplnkové. Základné služby sú tie, ktoré vyžadujú používatelia ISS a zároveň
sú to služby, ktoré patria do štandardnej výbavy dátových centier, respektíve sú ponúkané
aj v integrovaných centrách služieb v zahraničí. Sú to:
a) Služby úložiska a dlhodobého úložiska dát
b) Hosting systémov a webhosting
c) Výpočtové služby
d) Kolokačné služby
e) Zálohovanie dát
f)

Vzdialené pripojenie

g) Prepojenie na SANET a iné akademické a vedecké siete
h) Dátová a komunikačná bezpečnosť
i)

Expertné služby v oblasti IT

j)

Licencovanie softvéru a aplikácií

k) Poskytovanie softvéru a aplikácií
l)

Konzultačné služby

m) Vyhľadávanie dokumentov
n) Informačný servis
o) Školiaca činnosť
p) Kolaboračný portál
q) Metadátový systém
Doplnkové služby predstavujú služby, ktoré nie sú bežné pre dátové centrá, nie sú
nevyhnutné pre správne a efektívne fungovanie ISS; na ich prevádzku je potrebné vyčleniť
špecializovaný personál, respektíve je predpoklad, že požiadavka na službu bude nízka.
Doplnkové však neznamená, že daná služba má nižšiu pridanú hodnotu, alebo je
nepotrebná. Dá sa dokonca povedať, že predstavuje službu, ktorá odlišuje ISS od iných
podobných projektov a zväčšuje jeho význam. Pre ISS sú to služby:
a) Archivácia, digitalizácia a snímanie dát
b) Strategické partnerstvo vo výskume
c) Mapovanie trendov
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d) Vývoj služieb a produktov
e) Technologické partnerstvo
f)

Manažment softvéru, inovácií, technológií a aplikácií

Výsledky prieskumu spolu so závermi tejto štúdie a návrhom personálneho a organizačného
zabezpečenia služieb sú podkladom pre Štúdiu II.
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Príloha č.1
Zoznam respondentov
No

Typ
pracoviska Názov fakulty/ústavu SAV
(VŠ/SAV)

Katedra VŠ/ústav VŠ

1

VŠ

Lekárska fakulta UK

Klinika pneumológie a ftizeológie

2

VŠ

Strojnícka fakulta STU

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej
informatiky

3

VŠ

Lekárska fakulta UK

Ústav lekárskej chémie, biochémie a
klinickej biochémie

4

VŠ

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Katedra geochémie

5

VŠ

Farmaceutická fakulta UK

Katedra farmakológie a toxikológie

6

SAV

Chemický ústav SAV

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov

7

VŠ

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra konštruovania, dopravy a logistiky

8

VŠ

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave

Ústav priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality

9

VŠ

Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

Ústav matematických vied

10

SAV

Neuroimunologický ústav SAV

11

VŠ

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

12

VŠ

JLF UK

KPLaT

13

VŠ

UK JLF Martin

Klinika pneumológie a ftizeológie

15

VŠ

Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského

Ústav molekulovej. biológie.

16

VŠ

Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského

Ústav verejného zdravotníctva

17

SAV

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

18

VŠ

Drevárska fakulta TU Zvolen

19

SAV

Ústav merania SAV

20

SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

21

VŠ

Filozofická fakulta UK

22

SAV

Matematický ústav SAV

23

VŠ

Fakulta humanitných a prírodných vied PU

24

VŠ

Prírodovedecká fakulta UK

Katedra pedológie

25

VŠ

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra aplikovanej mechaniky a
mechatroniky

26

VŠ

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita KF v Nitre

Katedra areálových kultúr

27

SAV

Prognostický ústav SAV

28

VŠ

Prírodovedecká Fakulta UK Bratislava

Ústav bunkovej biológie

29

VŠ

Stavebná fakulta Žilinská Univerzita

Katedra cestného staviteľstva

30

VŠ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UMB

KATEDRA ANDRAGOGIKY

31

SAV

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

32

VŠ

Filozofická fakulta UK

Katedra dejín výtvarného umenia

33

VŠ

Fakulta Matematiky Fyziky a Informatiky UK

Katedra experimentálnej fyziky

34

VŠ

Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

Ústav anatómie

35

VŠ

Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

Ústav anatómie

36

VŠ

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Katedra aplikovanej a environmentálnej
geofyziky

14

Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
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37

VŠ

Filmová a televízna fakulta VŠMU

38

VŠ

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

No

Typ
pracoviska Názov fakulty/ústavu SAV
(VŠ/SAV)

Katedra VŠ/ústav VŠ

39

VŠ

Hutnícka fakulta TU v Košiciach

Katedra chémie

40

SAV

Ústav molekulárnej biológie SAV

41

VŠ

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ústav aplikovanej mechaniky a
mechatroniky

42

VS

Fakulta humanitných vied UMB

Katedra. hungaristiky

43

VŠ

Pedagogická fakulta UK Bratislava

Centrum Informačných Technológií

44

VŠ

Fakulta prírodných vied

Katedra Informatiky

45

VŠ

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej
univerzity

Geografie a regionálneho rozvoja

46

VŠ

Strojnícka fakulta STU

Ústav dopravnej techniky a konštruovania

47

VŠ

Strojnícka fakulta TU Košice

Katedra Energetickej Techniky

48

VŠ

Filozofická fakulta UK

Katedra knižničnej a informačnej vedy

49

VŠ

Pedagogická fakulta Univerzita MB v Banskej Bystrici

Katedra Psychológie

50

SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

51

SAV

UMMS SAV

52

VŠ

Fakulta prírodných vied

Katedra fyziky

53

VŠ

Fakulta prírodných vied

Katedra fyziky

54

VŠ

Právnická fakulta TU v Trnave

Katedra trestného práva a kriminológie

55

VŠ

Pedagogická Fakulta UK

Katedra anglického jazyka a literatúry

56

VŠ

Filozofická fakulta UK

Katedra Logiky a metodológie vied Logika
metodológie vied

57

VŠ

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU

Katedra železničnej dopravy

58

VŠ

Drevárska fakulta TU Zvolen

Katedra podnikového hospodárstva

VŠ

Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v TT

Katedra aplikovanej informatiky

59

Katedra sociálnych štúdií
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