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Abstrakt

Tento dokument shrnuje odbornou praxi ve firmě Storyflex a.s. prováděné v ostravské pobočce se 
sídlem v ul. Soukenická 3181/19, Ostrava. Popisuji zde tvorbu a závěrečnou podobu zadaného 
úkolu a to reportu SLA (Service level agreement). Zároveň zde popisuji funkci celé aplikace a 
přiblížím skutečnosti, které se problematiky SLA dotykají. Závěrem shrnu přínos odborné praxe pro 
mne.

Abstract

This document summarizes the practical experience in Storyflex Inc. proceeded in branch office in 
Ostrava, Soukenická 3181/19. The creation and the final shape of the assignement - the SLA 
(Service Level Agreement) report - is described in the bachelor thesis as well as the function of 
entire application and implicating effects. The personal contribution od the practical experience is 
described in the conclusion. 
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Seznam použitých značek a symbolů

SLA –  úroveň poskytovaných služeb
PHP – programovací jazyk
SQL – standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v 

relačních databázích 
Fix-time – reakční doba
check – kontrola zařízení
OK – (pokud ve výpisu) výsledný čas kdy zařízení pracovalo

(pokud v logice) stav kdy zařízení pracovalo
DOWN –(pokud ve výpisu) výsledný čas kdy zařízení nepracovalo

(pokud v logice) stav kdy zařízení nepracovalo
OnTime – výsledný čas kdy zařízení nepracovalo ale běžel fix-time.
OffTime – výsledný čas kdy zařízení nepracovalo a fix-time vypršel.



Obsah
1Úvod...................................................................................................................................................6
2Storyflex a.s. - odborné zařazení firmy..............................................................................................7

2.1Pracovní zařazení .......................................................................................................................7
3Zadané úkoly  ....................................................................................................................................8

3.1Krátce o SLA .............................................................................................................................8
4Zvolený postup řešení zadaných úkolů..............................................................................................8

4.1Zvolení SW.................................................................................................................................8
4.2Formulář pro výpis......................................................................................................................9
4.3Závěrečný výpis .......................................................................................................................10

5Vývoj aplikace v čase.......................................................................................................................11
5.1Zdroj dat pro aplikaci................................................................................................................11
5.2Určení chyby.............................................................................................................................11
5.3Výpočet času.............................................................................................................................11

6Výsledná verze.................................................................................................................................12
6.1Postup zpracování informace ve finální verzi...........................................................................12

6.1.1Časové úseky ....................................................................................................................12
6.1.2Rozdělení do bloků...........................................................................................................13
6.1.3Úprava podle typu SLA....................................................................................................14
6.1.4Fix-time.............................................................................................................................15
6.1.5Rozdělení časů..................................................................................................................15

7Závěr.................................................................................................................................................16
7.1Získané znalosti a zkušenosti....................................................................................................16
7.2Chybějící znalosti ....................................................................................................................16
7.3Výsledek odborné praxe a její zhodnocení...............................................................................16

8Literatura .........................................................................................................................................17

5



1 Úvod

Tato práce Vám přiblíží dva semestry odborné praxe vykonané ve firmě Storyflex a.s. Zde 
uvádím zaměření mé praxe, ke konečné podobě práce vedla dlouhá cesta optimalizace a 
vylepšování jak zobrazení výsledných informací tak logiky která k němu vedla.

Tato práce je rozdělena do několika částí je to vizuální řešení, vývoj logiky v čase a logika výsledné 
aplikace.

Vizuální řešení splňuje požadavky na informovanost uživatele tedy koncového zákazníka, který 
chce znát úroveň poskytovaných služeb (SLA).

Vývoj v čase informuje především o velkém skoku v optimalizaci a tedy zrychlení starší verze. V 
třech důležitých částech, zdroji dat, určení co je kdy, se vyskytla chyba, vypočítaní časů. 
     
Logika výsledné aplikace popisuje práci programu s informacemi, jejich zpracování dělení a 
popisuje výpočty zobrazených hodnot. 
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2 Storyflex a.s. - odborné zařazení firmy

Hlavní zaměření společnosti Storyflex a.s. je dodávka a implementace softwarového a 
hardwarového vybavení určeného pro zálohování dat a systémů, pro ukládání a migraci dat v 
prostředí širokého spektra platforem, včetně poskytování s tím souvisejících servisních služeb.[6]

2.1 Pracovní zařazení 

V průběhu praxe jsem byl zařazen pod Ing. Vladimíra Bernatíka který zastává místo 
vedoucího systémového technika. Pod jeho dohledem jsem vytvářel aplikaci na SLA reporty.
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3 Zadané úkoly  
     Návrh a implementace systému pro výpis SLA, tak aby byl přístup přes webové rozhraní. 
Musel jsem zajistit možnost výběru časového úseku, typu zvoleného SLA a výběru ze zařízení. 
Výpis musel informovat o všech důležitých informacích, dále byl požadavek na výpis s grafem, 
který zobrazoval dostupnost zařízení v čase.[7]  

3.1 Krátce o SLA 

SLA (Service level agreement) -  je dohoda o úrovni poskytovaných služeb. Aplikaci, kterou 
jsem vytvořil, kontroluje dostupnost a tím i funkci připojeného zařízení v závislosti na zvoleném 
časovém období.[7]

4 Zvolený postup řešení zadaných úkolů

4.1 Zvolení SW
V první řadě byl třeba zvolit programovací jazyk, ve kterém systém naprogramuji. Nakonec 

padla volba na PHP a to především díky jeho vhodnému nasazení právě ve webových aplikacích a 
taky díky jednoduchému dosažení informaci a specifik jazyka. Jeho další předností je, že si rozumí 
s  databází  SQL velice  dobře.  Zároveň  je  zdarma  a  většina  IE  prohlížečů  PHP zobrazuje  bez 
problémů a bez dalších zásuvných modulů nebo jiného vybavení. 
Dále  bylo třeba zajistit  grafickou knihovnu která  zajistí  zobrazení  grafu,  zvolil  jsem phplot[8]. 
Knihovna je vytvořená v PHP a poskytována zdarma.

K vývoji PHP jsem použil VertrigoServ(který obsahuje vše potřebné pro tvorbu PHP) a dále jsem 
zpracovával kódy v PSpadu který pro mé účely stačil, na propojení mezi mnou a databází uložené 
ve firmě byl třeba OpenVPN.

Na začátku mého působení ve firmě jsme se dohodli, že výsledky budeme konzultovat a upravovat 
každý týden,  což v praxi  znamenalo optimalizaci  výsledného výpisu nebo formuláře pro výpis, 
případně doplňování scriptů pro počítané hodnoty.

Jednotlivé druhy SLA které byly implementovány.

Platinum – hlídání provozu zařízení celý den (24 hodin) a celý týden, včetně 
víkendů a státem uznaných svátků, případná závada musí být 
opravena do 4 hodin

Gold – hlídání provozu zařízení celý den (24 hodin) a celý týden, včetně 
víkendů a státem uznaných svátků, případná závada musí být 
opravena do 9 hodin.

Silver – hlídání provozu zařízení pracovní část dne (9 hodin) a pouze 
pracovní dny, tedy bez víkendů a státem uznaných svátků, případná 

            závada musí byt opravena do 9 hodin.
Bronz – hlídání provozu zařízení pracovní část dne (9 hodin) a pouze 

pracovní dny tedy bez víkendů a státem uznaných svátků, na 
případnou závadu musí být reagováno do 4 hodin.
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4.2 Formulář pro výpis

Formulář pro výpis byl nakonec vytvořen takto

Popis jednotlivých prvků formuláře:

Výběr zařízení – po rozbalení se zobrazí množina zařízení, na kterých je možné 
pozorovat SLA

Období – po rozbalení se zobrazí nabídka různých časových přednastavených 
období, funguje to jako rychlá volba. Po vybrání období se změní dvě 
data více vpravo.

Datum od/Datum do – nastavení časového období ručně
Typ SLA – Zvolení typu SLA, Platinum, Gold, Silver, Bronz
OK – potvrzení formuláře 
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4.3 Závěrečný výpis 

Nakonec byl zvolen tento model jako nejvýstižnější.

Pro porovnání: rozdíl mezi Gold a Silver za stejné časové období.

 
Popis jednotlivých prvků výpisu:

Jméno HOSTu – jméno zařízení, na kterém se provádí SLA
Typ SLA – typ zvoleného SLA
První check – přesné datum a čas prvního checku, ne vždy se shoduje s vloženým 

datem, záleží na obsáhlosti databáze
Poslední check – přesné datum a čas posledního checku, ne vždy se shoduje s 

vloženým datem, záleží na obsáhlosti databáze
Stav OK celkem – celkový čas, kdy zařízení fungovalo v pořádku
Stav DOWN celkem – celkový čas, kdy zařízení nefungovalo
Stav OnTime – celkový čas, kdy zařízení nefungovalo, ale stále bylo v normě dané 

typem SLA, pokud mělo zařízení výpadek vícekrát, tak se hodnota 
adekvátně zvyšuje

Stav OffTime celkem – pokud zařízení nepracuje déle než je limit, začne se načítat tato 
hodnota     

Výsledné SLA za – hodnota celkového OK stavu 
zvolené období
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5 Vývoj aplikace v čase

5.1 Zdroj dat pro aplikaci

Zdrojem dat pro mou aplikaci byla databáze vytvořená pomocí programu Nagis. Z těchto dat 
jsem vybral  taková,  která  byla  třeba  a  vypočetl  všechny proměnné.  Nagios  zjišťuje  funkčnost 
zařízení pomocí časových checků, které ukládá do svých tabulek spolu s informací, jestli zařízení 
fungovalo správně nebo ne. Nevýhoda tohoto zpracování je příliš velký počet informací a to i v 
případě,  jestli  bylo zařízení celou dobu plně funkční a informace se tedy nezměnila. Tento fakt 
neúměrně zvyšoval časovou složitost, proto byla provedena transformace původní tabulky na novou 
vektorovou  tabulku.  Tedy,  že  dva  záznamy  reprezentují  časový  úsek,  za  který  buď  zařízení 
fungovalo  nebo naopak.[1]

5.2 Určení chyby

Určení chyby v původním návrhu aplikace (se starším způsobem záznamu) bylo řešeno tak, 
že chyba byla jako dva za sebou jdoucí checky, které s hodnotou DOWN reprezentují výpadek. S 
příchodem přepracované databáze bylo nutné tento systém přepracovat, nyní chybu reprezentuje 10 
minut hodnoty DOWN (nefunkcního zařízení).[2]

5.3 Výpočet času

V původní verzi (v přístupu přímo k databázi vytvořené Nagiosem) stačilo pouze, vyloučit 
checky (záznamy v tabulce), pokud se nehodily do výpočtu. V nové verzi bylo třeba spočítat přesně 
daný  časový  úsek,  zjistit,  jestli  v  tomto  úseku  zařízení  bylo  OK  (fungovalo)  nebo  DOWN 
(nefungovalo), dále bylo nutné oříznout úsek na požadavky daného typu SLA, a v případě, že bylo 
zařízení DOWN tak je třeba odečíst fix-time.[3]
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6 Výsledná verze

6.1 Postup zpracování informace ve finální verzi

Zde se budu věnovat postupu informace napříč aplikací, od zadání po výpis vypočítaných 
hodnot.
Pro dobré pochopení je třeba znát strukturu databáze a přístupu k datům, které jsou v ní uloženy.
Data jsou uložena v tabulce jako záznamy, kde má každý záznam mimo jiné čas a hodnotu určující 
dostupnost  zařízení.  Každé  dva  sousedící  záznamy představují  časový úsek,  který  má  hodnotu 
dostupnosti předchozího záznamu, z toho vyplývá, že záznamy jsou data o změnách. Navíc je ještě 
evidován poslední check na zařízení, aby se dalo zjistit, kdy se přestalo zařízení měřit. 

6.1.1 Časové úseky 

První krok je správné vytvoření časových úseků. Aby bylo možné tyto úseky vytvořit, je 
nutné zjistit, jestli zadaná data jsou relevantní a jestli odpovídají v databázi nějakému konkretnímu 
úseku dat.  Je  tedy nutné,  aby se zjistila  kontrola  záznamu před prvním zvoleným datem, mezi 
zvolenými daty a po druhém, pozdějším datu. Mohou nastat tyto nechtěné situace:

1, neexistuje žádný záznam před prvním datem  – zařízení bylo měřeno až po zadaném datu a 
je nutné ho opravit    

2, neexistuje žádný záznam po druhém datu – zařízení nebylo měřeno tak dlouho a je třeba 
datum opravit 

3, neexistuje žádný záznam mezi daty – pokud je to v kombinaci s předchozími dvěma 
případy, tak bude vytištěna chybová zpráva o 
neexistenci checků v zadaném časovém úseku. 
Stačí pouze kombinace s jedním případem.

Pokud jsme úspěšně prošli tímto krokem, můžeme pokročit k dalšímu kroku a to rozdělením do 
bloků.   
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6.1.2 Rozdělení do bloků

Probíhá ve dvou etapách:
1, zjistí se, kolikrát došlo ke změně v dostupnosti zařízení a podle toho se časový 
úsek rozdělí do bloků, tyto bloky se pak zpracují zvlášť.
2, zpracování jednotlivých bloků dalším dělením.

ad 1, zjištění změny – pokud byl nalezen záznam mezi zadanými daty, je to jasný důkaz o 
změně dostupnosti a tedy dochází k dalšímu zpracování, pokud není 
nalezen žádný záznam mezi daty, provede se výpočet s dopočítanými 
daty.

ad 2, další rozdělení - pokud v úseku „mezi“ je nějaký záznam, je třeba přesně dopočítat  
čas, kdy se to stalo. Pro zjednodušení, lze časový blok rozdělit na 
„počátek“, „střed“ a „konec“, kde „počátek“ a „konec“ reprezentují  
právě jeden den na krajích bloku a „střed“ reprezentuje počet dní 
uvnitř bloku.
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6.1.3 Úprava podle typu SLA

Právě tady nastává rozdíl mezi typy SLA. Zde časy zpracuji podle hodnot jednotlivých SLA. 
Pro SLA silver a bronz je třeba výsledek ještě „okleštit“ o čas, který do nich nepatří, bez ohledu, 
jestli se jedná o svátky, víkendy nebo pracovní dobu. Tento krok je v zásadě prováděn při tvorbě 
bloků, ale pro přehlednost jsem ho uvedl až zde.

Ilustrace pro SLA typu Platinum a Gold

Ilustrace pro SLA typu Silver a Bronz
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6.1.4 Fix-time

Firma Storyflex a.s. má určitý čas na opravu každé závady, tedy fix-time. Pokud tento limit 
překročí bude čas navíc označen jako OffTime. Pokud zařízení není dostupné a firma dodrží fix-
time, přesto bude tento čas zaznamenán ale jako OnTime.

6.1.5 Rozdělení časů

Nakonec provedu součet různých bloků stejného typu (tedy vyjadřující stejnou informaci) 
a po přepočítaní na časový formát(dny hodiny minuty sekundy) hodnot je vytisknu na obrazovku 
společně s grafem, který znázorňuje tyto časy v procentech. 
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7 Závěr

7.1 Získané znalosti a zkušenosti

V odborné praxi ve firmě StoryFlex a.s. jsem znalosti získával především samostudiem, kdy 
jsem nové znalosti nabýval při řešením úkolů, nebo úpravách, kdy došlo k nějaké nepředpokládané 
chybě, zvláště pak v programování jsem se znatelně zlepšil. Zároveň jsem rád, že jsem si mohl 
vyzkoušet, jaké to je pracovat v týmu, kde se práce lidí navzájem ovlivňuje. Zároveň při projektu, 
kde nejsem svůj vlastní zadavatel. 

7.2 Chybějící znalosti 

V odborné praxi jsem pracoval s webovým prostředím a samotného mě mrzí, že na začátku 
mé  znalosti  nebyly  příliš  odpovídající  především  z  praktického  hlediska.  Rozhodně  bych  rád 
pronikl více do webových aplikací, protože toto odvětví mě i díky této praxi začalo hodně bavit.

7.3 Výsledek odborné praxe a její zhodnocení

Na  konec  praxe  jsem  vytvořil  aplikaci  která  odpovídá  zadané  úloze.  A plní  potřebné 
požadavky, tedy reporty SLA. Co se týče rozšíření aplikace, nebylo by špatné implementovat další 
typy SLA, aby pokryly všechny stávající nabídky firmy Storyflex a.s. 

Za umožnění odborné praxe ve firmě Storyflex a.s. jsem velice vděčný a věřím, že mi prospěla. 
Důležitý byl pro mne i rozdílný systém práce než na univerzitní půdě a také proto hodnotím svou 
praxi jedině kladně.  
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