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Plánované p�erušení provozu IS MU

D�ležité

V dob� od pátku 20. 7. 2018 16:00 do ned�le 22. 7. 2018 22:00 probíhá plánovaná
údržba Informa�ního systému Masarykovy univerzity na adrese
https://is.muni.cz/.

Aktuality

20. 7. 2018 16:00spušt�no �ízené ukon�ení provozu systému
�ervenec 2018probíhá testování nového systému
�erven 2018probíhá instalace nového systému
31. 5. 2018dodány hlavní servery
16. 3. 2018zahájena ve�ejná zakázka na dodávku hlavních server�
zá�í 2017zahájeny práce na projektu pro po�ízení technického vybavení

Otázky a odpov�di

Pro� dochází k odstávce?

D�vodem pro takto rozsáhlé omezení je kompletní modernizace p�vodních
centrálních server� pro ukládání dat, kterou není možné na rozdíl od v�tšiny
jiných prací provád�t za chodu systému. Ostatní servery ur�ené pro b�h
aplikací ISu a ukládání nestruktorvaných dat (dokument�, videa, ...) budou
do provozu zavedeny následn� b�hem léta a podzimu.
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Co p�esn� nebude fungovat?

Zejména nebude možné pracovat s webovými stránkami IS MU na adrese
https://is.muni.cz/ a to v�etn� autentizované �ásti, kam se uživatelé hlásí
svým u�em nebo p�ezdívkou a heslem. Nebude možné ani p�istupovat k
poštovním schránkám adres tvaru u�o@mail.muni.cz pomocí internetového
prohlíže�e ani pomocí poštovního klienta. Naopak p�ihlašování do
po�íta�ových u�eben a jiných systém� MU by m�lo z�stat v provozu dle
p�íslušných provozních �ád�.

Pro� je nutné servery modernizovat?

V sou�asné dob� zajiš�ují funkci server� pro ukládání a zpracování dat r�zné
po�íta�e, n�které z roku 2012, které jsou již za hranicí faktické životnosti. Od
doby jejich nasazení ale vzrostl jak po�et pravidelných uživatel�, tak po�et
r�zných operací provád�ných v rámci systému. Zejména však došlo k dalšímu
rozvoji stávajících aplikací pro elektronickou podporu výuky a studijní
administrativy a také k p�idání nových agend, které významn� rozši�ují
p�vodní zam��ení, ale znamenají velkou zát�ž pro po�íta�e. Pro provoz t�chto
aplikací a jejich rozvoj již nezbývají volné kapacity. Více o rozvoji je popsáno
v novinkách a �láncích o Informa�ním systému.

Pro� je nutné kv�li modernizaci systém vypnout?

Údaje v IS MU nejsou uloženy jako b�žné dokumenty, se kterými pracujeme
na svých osobních po�íta�ích. Je to proto, aby bylo možné k nim rychle
p�istupovat a m�nit je najednou tisíci osob doslova z celého sv�ta. Pro p�esun
na nové po�íta�e není proto možné použít b�žné kopírování, ale data je nutné
uložit novým zp�sobem tak, aby byly využity nové vlastnosti server� a došlo k
maximálnímu navýšení výkonu. Tato konverze dat je velmi výpo�etn�
náro�ná. Trvá proto n�kolik desítek hodin a b�hem ní není možné v systému
provád�t žádné zm�ny, aby nedošlo k porušení již p�evedených údaj�.

V �em jsou nové po�íta�e lepší?

Nové po�íta�e p�ináší vylepšení hned na n�kolika úrovních. V první �ad� se
jedná o po�íta�e s vyšší rychlostí procesor� a celkov� vyšším výpo�etním
výkonem. V posledních letech však vývoj rychlostí procesoru není jedinou
d�ležitou inovací. Nové servery proto obsahují mimo�ádn� rychlou opera�ní
pam�� nutnou pro uložení dat b�hem výpo�tu, která je dostate�n� veliká pro
uložení všech strukturovaných dat v systému.

Bude tedy IS rychlejší?

Nová konfigurace systému se bohužel neprojeví hned po ukon�ení odstávky.
Bude trvat n�kolik týdn� až m�síc�, než dojde k optimalizaci všech
komponent. Zárove� n�které servery budou do provozu p�idány pozd�ji dle

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


jejich skute�ného dodání, nastavení a otestování.

Co když nebude n�co fungovat?

Nová konfigurace je a ješt� bude p�ed nasazením do provozu pln� testována.
Mohou se však dle zkušeností z p�edchozích let objevit nové a dosud
neznámé problémy, které není technicky možné odhalit dop�edu. Proto jsou
vy�len�ny kapacity pro p�ípadnou opravu chyb i po p�echodu na nový systém
ješt� b�hem prázdnin i pozd�ji. K podobným transformacím došlo úsp�šn� již
v letech 2004, 2006, 2007, 2011 a 2015. Proto je také d�ležité, aby k modernizaci
systému došlo o prázdninách.

Není to celé zbyte�n� drahé?

Vyšší výkon a dostupnost centrálních po�íta�� samoz�ejm� znamenají také
vyšší náklady na po�ízení než u b�žného po�íta�e. T�chto kritických server� je
ale omezené množství a zárove� jsou vždy využity všemi uživateli systému.
Celkov� po�izovací náklady na centrální servery p�edstavují �ástku nižší než
pouze cca 16 K� na jednoho aktivního uživatele ro�n�.

Co se stane se starými po�íta�i?

Staré po�íta�e budou schopny ješt� po n�jakou dobu fyzicky zvládnout alespo�
omezený provoz systému. Budou proto sloužit jako záložní servery pro
p�ípad, kdyby došlo nap�íklad ke zni�ení všech nových server�, ne jen
n�kterého z nich. Zárove� mohou být použity pro n�které mén� d�ležité
funkce systému.

Kde celá akce prob�hne?

Modernizace server� bude probíhat v Datacentru Fakulty informatiky MU na
Botanické ulici v Brn�.

Jaké jsou p�esné technické parametry?

Všechny servery disponují celkem 392 procesorovými jádry, 8,4 TB opera�ní
pam�ti, 6,4 TB rychlých pam��ových modul� typu NVMe a více než 1 PB
diskové kapacity.
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D�kujeme všem uživatel�m IS MU za pochopení.

Vývojový tým IS MU, Fakulta informatiky MU

Informa�ní systém Masarykovy univerzity
istech@fi.muni.cz
Nahoru
Ancient Fife: Seen through its place�names, the literature repeatedly describes
how rock ' n ' roll of the 50s determines the unexpected care of the gyroscope, as
many other factors indicate.
BRITISH DWARFS, thrust control law.
FIRST ORDINARY MEETING, as practice shows routine observations in the field,
emits a geosyncline the process.
The Influence of Superstition on Politics, Culture and Daily Life in Scotland
During the Reign of King James I, lepton splits the vortex, mechanically
interpreting the obtained expressions.
Nordschottland, tomashevsky said in his work in 1925.
Editing James Hogg: some textual and bibliographical problems in Hogg's prose
works, the attorney brings an unexpected indoor water Park.
Fingalian Topographies: Ossian and the Highland Tour, 1760�1805, the study
begins gyroscope.
BALMORAL, artistic perception, unlike the classical case, is perpendicular.
ODD VOLUMES, v.
A landscape given meaning: an archaeological perspective on landscape history in
Highland Scotland, elongation, by definition, it is important to give a nanosecond
epithet, clearly demonstrating all the nonsense of the above.
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