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Μια λύση job scheduling πρέπει να είναι αρκετά περιεκτική. Πρέπει να υποστηρίζει
την ενσωµάτωση σε κάθε λειτουργικό, πλατφόρµα και τεχνολογία που χρησιµοποιείται
στην υποδοµή IT. Γι’ αυτό και η εύρεση της κατάλληλης λύσης job scheduling αποτελεί
πρόκληση για κάθε Διεύθυνση Πληροφορικής.

Ν

στη δηµιουργία ενός, εν γένη, ασταθούς συστήµατος,
το οποίο αποτελείται από διαφορετικές εφαρµογές και
σύνολα hardware, που δεν συνεργάζονται πάντα άψογα
µεταξύ τους.
Τα προβλήµατα προκύπτουν γιατί κάθε λειτουργικό
σύστηµα µιλά τη δική του γλώσσα, κάθε εφαρµογή µιλά
επίσης τη δική της γλώσσα, κάθε εφαρµογή και λειτουργικό χρησιµοποιούν τα δικά τους µοντέλα ασφαλείας το
οποία δεν ενσωµατώνονται απαραιτήτως άψογα µεταξύ
τους. Εκτός αυτού, η µεταφορά δεδοµένων ή ο προγραµµατισµός ενεργειών ανάµεσα σε ανοµοιογενή περιβάλλοντα είναι είτε δύσκολος, είτε, µερικές φορές, αδύνατος
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έες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται συνεχώς για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
και κερδοφορία τους, δίνοντας στη Διεύθυνση
Πληροφορικής όλο και πιο σηµαντικό ρόλο µέσα σε µια
επιχείρηση. Ωστόσο, εκτός από τα αδιαµφισβήτητα κέρδη
(µείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας, καλύτερη
πρόσβαση στην πληροφορία κ.λπ.) που φέρνουν οι νέες
τεχνολογίες, υπάρχουν και µερικά µειονεκτήµατα. Οπως
είναι τα σύνθετα πακέτα software, τα οποία δεν αποδίδουν πάντα τα διαφηµιζόµενα οφέλη τους, αυξάνουν τις
απαιτήσεις σε προσωπικό υποστήριξης και συµβάλουν
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Η χρήση
αυτοµατοποιηµένων
λύσεων job scheduling
µπορεί να φέρει
σηµαντικά οφέλη
σε µία επιχείρηση
µια βάση δεδοµένων, ένα δεύτερο που εξάγει δεδοµένα
από τη βάση δεδοµένων και, τέλος, ένα τρίτο που ανεβάσει αυτά τα δεδοµένα µέσω FTP σε µια συγκεκριµένη
διεύθυνση.

Jobs

Τα κέρδη της αυτοµατοποίησης

Σε έναν υπολογιστή, ένα batch job αποτελεί ένα πρόγραµµα το οποίο τρέχει χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω
αλληλεπίδραση µε τον χρήση. Κλασικό παράδειγµα
batch jobs σε ένα PC αποτελούν εργασίες, όπως είναι
µια αίτηση εκτύπωσης ή µια ανάλυση ενός Web site log.
Στα µεγάλα εταιρικά δίκτυα, τα batch jobs συχνά τρέχουν
από ένα administrator, ενώ µερικά από αυτά έχουν
καθοριστεί ώστε να τρέχουν σε συγκεκριµένη ώρα.
Σε µερικά υπολογιστικά συστήµατα τα batch jobs τρέχουν στο background και τα «κανονικά» προγράµµατα,
αυτά που αλληλεπιδρούν άµεσα µε τον χρήστη, τρέχουν
στο foreground.
Γενικά, τα προγράµµατα που λειτουργούν µέσω αλληλεπίδρασης µε το χρήστη έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε
τα batch προγράµµατα, τα οποία εκτελούνται σε εκείνα
τα χρονικά διαστήµατα στα οποία τα κανονικά προγράµµατα περιµένουν τις αιτήσεις των χρηστών.
Υπό µια γενικότερη έννοια, ένα «job» εκφράζει ένα
είδος αυτοµατισµού που λαµβάνει χώρα σε ένα σύστηµα IT ή αντιπροσωπεύει µια ενέργεια που πρέπει να
εκτελεστεί. Ενα IT job µπορεί να τρέχει ένα αρχείο batch
ή script. Μπορεί ακόµα να τρέχει ένα shell command ή
να αντιπροσωπεύει µια εργασία σε µια βάση δεδοµένων.
Βασικά, οτιδήποτε προκαλεί αλλαγή σε ένα σύστηµα
µπορεί να χαρακτηριστεί ως job.
Για παράδειγµα, µπορεί να δηµιουργήσει κανείς ένα
job µε την ονοµασία «Connect to Oracle database» και
να το χρησιµοποιεί κάθε φορά που χρειάζεται να κάνει
µια σύνδεση µε µια Oracle database από οπουδήποτε.
Επιπλέον, µπορεί κανείς να συνδυάζει διαφορετικά jobs
για να ολοκληρώσει ένα σχέδιο (plan). Οπως να στείλει
δεδοµένα κάπου. Στην προκειµένη περίπτωση εκτελούνται τρία jobs: ένα µέσω του οποίου γίνεται σύνδεση σε

H τεράστια αύξηση των jobs που χαρακτηρίζει σήµερα
την υποδοµή IT µιας επιχείρησης, κάνει επιτακτική την
ανάγκη αποτελεσµατικού ελέγχου, προγραµµατισµού
και διαχείρισης τους. Η χρήση αυτοµατοποιηµένων λύσεων job scheduling µπορεί να φέρει σηµαντικά οφέλη,
όπως:
Μείωση κόστους: καθώς η επιχείρηση επεκτείνεται και
προσθέτει περισσότερη υπολογιστική ισχύ στα συστήµατα της, αυξάνει ο αριθµός των jobs. Αυτό σηµαίνει ότι η
χειροκίνητη εκτέλεση των jobs προκαλεί περισσότερη
σπατάλη χρόνου και αύξηση του κόστους, καθώς για τη
διεκπεραίωση τους απαιτούνται υψηλά αµειβόµενοι και
εξειδικευµένοι επαγγελµατίες, οι οποίοι θα ξοδεύουν το
χρόνο τους για να φέρουν εις πέραν µονότονες, επαναλαµβανόµενες εργασίες.
Μια αυτοµατοποιηµένη λύση job scheduling µπορεί να
µειώσει το κόστος σε εξειδικευµένο προσωπικό, απελευθερώνοντας το για πιο παραγωγικές διαδικασίες.
Αύξηση παραγωγικότητας: η αυτοµατοποίηση του job
scheduling σηµαίνει ότι τα jobs εκτελούνται µια φορά.
Και όταν ένα job τελειώνει ξεκινά αυτόµατα το επόµενο.
Συν τις άλλοις, ο αυτοµατισµός βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα και µειώνει το κίνδυνο του ανθρώπινου
λάθους.
Αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων: το job scheduling βελτιστοποιεί την κατανάλωση των πόρων. Οι
υπάρχοντες πόροι σε υπολογιστική ισχύ και ανθρώπινο
δυναµικό εκµεταλλεύονται πιο αποτελεσµατικά
Γρήγορο ROI: οι Διευθύνσεις Πληροφορικής χρησιµοποιούν ένα µεγάλο µέρος του budget τους για τη διαχείριση
των συστηµάτων τους. Κάτι που µπορεί να βελτιωθεί
σηµαντικό µε τη χρήση µιας λύσης job scheduling, η
οποία οδηγεί σε ένα γρήγορο ROI.
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µε τη χρήση των γηγενών εργαλείων που προσφέρει
το κάθε περιβάλλον, ενώ, το πιο σηµαντικό, η κεντρική
διαχείριση κάθε εργασίας που λαµβάνει χώρα δεν είναι
εφικτή.
Η επίλυση όλων των παραπάνω προβληµάτων αποτελεί
τον πρωταρχικό στόχο µίας λύσης IT job scheduling. Από
µια κεντρική θέση, µια λύση job scheduling δηµιουργεί
µια πλατφόρµα στην οποία µπορούν να επικοινωνήσουν
µεταξύ τους τα ανοµοιογενή συστήµατα. Χρησιµοποιώντας µια τέτοια κεντρική λύση, µια εργασία σε µια βάση
δεδοµένων, µια εργασία σε ένα περιβάλλον Linux/UNIX
και µια εργασία FTP, όλες γίνονται µέρος του ίδιου
framework διαχείρισης. Ολες ξεκινούν την εκτέλεση
τους από το ίδιο µέρος, όλες διαχειρίζονται και παρακολουθούνται από την ίδια θέση.
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Η κατάλληλη λύση
Το να αγοράσει και να ενσωµατώσει στο πληροφοριακό
σύστηµα κανείς µια λύση job scheduling είναι µόνο το
πρώτο βήµα. Καθώς αυτό που παίρνει είναι, συνήθως,
ένα άδειο framework, το οποίο θα πρέπει να εµπλουτίσει
προσθέτοντας τα δικά του jobs και plans (σύνολο από
jobs που διεκπεραιώνουν µια συγκεκριµένη διαδικασία).
Ετσι, εν τέλη, µια λύση job scheduling είναι ένα σύνολο που διαµορφώνεται κατόπιν, µε βάση τις ανάγκες
της εκάστοτε Διεύθυνσης Πληροφορικής. Μια φρέσκια
εγκαταστηµένη λύση δεν θα ξεκινήσει να αυτοµατοποιεί
άµεσα το σύστηµα, χρειάζονται οι σχετικές παραµετροποιήσεις.
Γι’ αυτό η επιλογή της κατάλληλης λύσης job scheduling
είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η σωστή λύση διαθέτει τα απαραίτητα modules, ώστε να ενσωµατωθεί στην υποδοµή
του data center.
Διαθέτει ένα πλούσιο σετ διακοπτών ενεργοποίησης
(triggers) που θα φέρνουν απεριόριστη ευελιξία στο καθορισµό των εκάστοτε jobs και το πότε αυτά θα ξεκινούν.
Και εν τέλει, η σωστή λύση θα σας βοηθήσει να επιτύχετε
όλους τους επιθυµητούς αυτοµατισµούς, εύκολα, µε τη
δέουσα προσοχή και µε όλα τα εργαλεία που απαιτούνται, ώστε να ενορχηστρώσετε ολόκληρες οµάδες ΙΤ.
Η δυνατότητα ενσωµάτωσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, η πληθώρα των διακοπτών ενεργοποίησης και
η διαχείριση αποτελούν τις τρεις βασικές περιοχές στις
οποίες πρέπει να εστιάσει κανείς πριν επιλέξει µια λύση
job scheduling.
Αλλά δεν είναι µόνο τα παραπάνω, υπάρχουν πολλά
ακόµα πράγµατα που πρέπει κανείς να εξετάσει πριν
καταλήξει σε µια λύση job scheduling, όπως:
1. Καταρχήν, για να είναι µια λύση job scheduling χρήσι-

µη θα πρέπει να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε δυνατή
τεχνολογία. Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, υποστήριξη κάθε διαφορετικής βάσης δεδοµένων, µαζί µε τις
συναφείς γλώσσες query και management. Σηµαίνει,
επίσης, την ενσωµάτωση µε τις εφαρµογές, είτε άµεσα
είτε µέσω Web services. Απαιτεί, συνάµα, την άµεση
ή έµµεση ενσωµάτωση µε όλους τους µηχανισµούς
µεταφοράς αρχείων, καθώς τα δεδοµένα που επεξεργάζονται σχεδόν πάντα θα χρειαστεί να µεταφερθούν
κάπου άλλου, κάποια στιγµή. Και θα πρέπει να είναι
ικανή στο να διαχειρίζεται τη µετατροπή δεδοµένων σε
διαφορετικά formats καθώς αυτά επεξεργάζονται ή
µετεγκαθίστανται.
2. Οι πλατφόρµες, οι εφαρµογές και οι τεχνολογίες
αποτελούν µόνο το πρώτο επίπεδο ενσωµάτωσης που
απαιτεί µια λύση IT job scheduling. Για να είναι εφικτή
η παροχή υποστήριξης για µια εφαρµογή, η λύση θα
πρέπει να είναι ικανή, ώστε να διεισδύει στις δραστηριότητες και συµπεριφορές κάθε εφαρµογής.
3. Οι λειτουργίες ενορχήστρωσης ανάµεσα σε πλατφόρµες, εφαρµογές και τεχνολογίες είναι τότε µόνο
χρήσιµες, όταν η λύση IT job scheduling υποστηρίζει
όλο το πεδίο των γλωσσών scripting. Η ανεξαρτησία
από την εκάστοτε γλώσσας παραγωγής scripts είναι
απαραίτητη.
4. Τα queues εκπροσωπούν ένα µηχανισµό για τη
διαχείριση και το καθορισµό προτεραιοτήτων σε jobs
και plans. Μια λύση job scheduling θα πρέπει να
αξιοποιεί και να υποστηρίζει τα πολλαπλά queues
διαφορετικών προτεραιοτήτων, ώστε να µην υπάρχει
αρνητική επίδραση στην απόδοση της, αλλά και στην
απόδοση των διαφορετικών υπολογιστικών συστηµάτων που συνδέει.
5. Η ευελιξία των διακοπτών ενεργοποίησης είναι αυτή
που κάνει µια λύση job scheduling να ξεχωρίζει από
µια άλλη. Πρέπει, λοιπόν, να υποστηρίζονται τα file
triggers (αυτά ενεργοποιούν την εκτέλεση ενός job
βασιζόµενα στην παρουσία ή τα χαρακτηριστικά ενός
αρχείου, π.χ. ενεργοποιούν τις διαδικασίες που ακολουθούν τη δηµιουργία ενός αρχείου), τα message
triggers, τα event based triggers (διακόπτες ενεργοποίησης που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες που
λαµβάνουν χώρα σε ένα σύστηµα) και τα time based
triggers (ενεργοποιούν την εκτέλεση ενός job σε
συγκεκριµένες χρονικές στιγµές).
6. Οι µεταβλητές και άλλοι τύποι δυναµικών δεδοµένων
είναι κρίσιµα για την επαναχρησιµοποίηση µιας λύσης
job scheduling. Γι’ αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται
η δυνατότητα χρήσης µεταβλητών, στα jobs και στα
plans, αλλά και στις σχέσεις µεταξύ τους. nw
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