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Enterprise Wide Dynamic 
Workload Management
Διαχείριση και Αυτοµατοποίηση των IT Διαδικασιών

Τα σηµερινά περιβάλλοντα των µεγάλων οργανισµών έχουν γίνει ιδιαίτερα 
περίπλοκα, έχοντας πληθώρα εφαρµογών σε ετερογενείς πλατφόρµες 
και πολύπλοκες διεπαφές µε εσωτερικά ή εξωτερικά συστήµατα

Του Δηµήτρη Καρυστινού, Software Engineer Consultant, SYNTAX
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Η
πολυπλοκότητα αυτή δυσχεραί-
νει το χρονοπρογραµµατισµό των 
καθηµερινών εργασιών και επι-

φέρει ένα διαρκώς αυξανόµενο κόστος 
και κίνδυνο λανθασµένης εκτέλεσης. Οι 
τυπικοί batch schedulers, οι οποίοι χρη-
σιµοποιούνται, δεν είναι ικανοί πλέον να 
αντιµετωπίσουν τις ανάγκες και απαιτή-
σεις των σύγχρονων οργανισµών. Αυτό 
συµβαίνει γιατί συνήθως είναι ταυτισµέ-
νοι µε την πλατφόρµα πάνω στην οποία 
εκτελούνται, µε µικρή ικανότητα διασύν-
δεσης µε άλλα συστήµατα και χρησιµο-
ποιούν κατά βάση το κριτήριο της ώρας 
για την εκτέλεση των εργασιών (tasks).
Η απάντηση σε αυτά τα προβλήµατα εί-
ναι η εφαρµογή µιας κεντρικής λύσης 
Workload Automation, η οποία να µπο-
ρεί να διαχειριστεί όλες τις ροές, ανεξάρ-
τητα από την πλατφόρµα εκτέλεσης, την 
εφαρµογή ή τη χρησιµοποιούµενη τεχνο-
λογία. Μια τέτοια τεχνολογία είναι το προ-
ϊόν Control-M της BMC Software, το οποίο 
βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σταθε-
ρά στην κορυφή της προτίµησης παγκο-
σµίως όσον αφορά τις λύσεις Workload 
Automation, παρέχοντας λύσεις αυτοµα-
τοποίησης σε όλα τα γνωστά λειτουργικά 
συστήµατα και σε διαδεδοµένες εφαρ-
µογές, όπως SAP, Informatica, Business 
Objects και σε τεχνολογίες όπως Web 
Services, Messaging κτλ.

Απαιτήσεις και οφέλη
Τα ζητούµενα µέσω µια τέτοιας λύσης εί-
ναι συγκεκριµένα. Καλύτερη και πιο κα-
τανοητή αποτύπωση των καθηµερινών 
εργασιών, ευκολότερη παρακολούθηση 
και εντοπισµός σφαλµάτων, βελτιωµένη 

ασφάλεια και µείωση του συνολικού χρό-
νου εκτέλεσης των καθηµερινών ροών. 
Το Control-M είναι σε θέση να δώσει λύση 
παρέχοντας µια κεντρική πλατφόρµα µέ-
σω της οποίας µπορεί να γίνει η υλοποί-
ηση και η διαχείριση των καθηµερινών 
ροών. Το αποτέλεσµα είναι ένα ευδιάκρι-
το περιβάλλον µε κατηγοριοποιηµένες 
τις καθηµερινές ροές, κάνοντας έτσι ευ-
κολότερη την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης. Με προσθήκες όπως το Control-
M Self-Service, η διαχείριση µπορεί να 
γίνει αποµακρυσµένα µέσω web περι-
βάλλοντος ή µέσω φορητών συσκευ-
ών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη από-
κριση σε περίπτωση σφάλµατος και άρα 
την καλύτερη διαθεσιµότητα. Η εκτενής 
υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων, 
εφαρµογών (SAP, Informatica κτλ) και 
τεχνολογιών (J2EE, Web Services, Mes-
saging κλπ) δίνει την ικανότητα της δη-
µιουργίας και σύνδεσης ροών, ανεξάρ-
τητα από το σε ποιες πλατφόρµες αυτές 
εκτελούνται. Η άµεση αυτή σύνδεση απε-
λευθερώνει την εκτέλεση από το αυστη-
ρό κριτήριο της ώρας και το µεταµορφώ-
νει σε ένα δυναµικό περιβάλλον, όπου 
πλέον η ολοκλήρωση µιας ενέργειας 
σε ένα σύστηµα ή εφαρµογή ενεργοποι-
εί τα επόµενα βήµατα, πιθανόν σε ένα τε-
λείως διαφορετικό περιβάλλον. Σηµα-
ντικό αποτέλεσµα όλης της διαδικασίας 
είναι η σαφής µείωση του χρόνου ολο-
κλήρωσης των ροών, η οποία πολλές 
φορές ξεπερνά και το 30% του αρχικού 
χρόνου. Η ευθυγράµµιση µε τους κανό-
νες ασφαλείας είναι ακόµα ένα ζητού-
µενο ιδίως όταν µια τέτοια λύση διαχει-
ρίζεται ευαίσθητη εταιρική πληροφορία. 

Το Control-M παρέχει ένα πλήρη µηχα-
νισµό authentication και authorization 
ώστε να υποστηρίξει τις απαιτήσεις ελέγ-
χου της πρόσβασης και δικαιωµάτων των 
χρηστών. Το Control-M είναι συµβατό µε 
το Sarbanes–Oxley Act (SOX), παρέχο-
ντας όλα τα απαραίτητα audit report. Ση-
µαντικό αποτέλεσµα της υλοποίησης µε 
το Control-M, είναι η αύξηση της ευελιξί-
ας του οργανισµού. 
Μια τέτοια λύση workload automation 
µπορεί άµεσα να απελευθερώσει αν-
θρώπινους πόρους οι οποίοι θα εξυπη-
ρετήσουν τον οργανισµό σε άλλα ση-
µαντικά έργα επιτυγχάνοντας έτσι και 
καλύτερη διαχείριση του δυναµικού αλ-
λά και µείωση του κόστους της καθηµε-
ρινής λειτουργίας. 

Η εµπειρία της SYNTAX
Η SYNTAX Πληροφορική, διαθέτει την 
απαραίτητη εµπειρία σε υλοποιήσεις 
Workload Automation, παρέχοντας τα 
τελευταία χρόνια σχετικές υπηρεσίες σε 
όλους σχεδόν τους τραπεζικούς οµίλους 
στον ελληνικό χώρο, καθώς και σε ασφα-
λιστικές εταιρείες και µεγάλους οµίλους 
λιανεµπορίου. Κοινό αποτέλεσµα σε 
όλες τις υλοποιήσεις η αύξηση της πα-
ραγωγικότητας, η µείωση των σφαλµά-
των και η έγκαιρη αντιµετώπιση προβλη-
µάτων στην καθηµερινή λειτουργία των 
οργανισµών.
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