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4. Význam konceptu globální architektury
informaèního systému
Moderním  a praxe ukazuje, e i úèinným  metodickým východiskem systémového návrhu, tvorby, realizace, inovace a rozvoje
komplexních, rozsáhlých a sloitých informaèních systémù souèasnosti, mezi nì lze øadit i informaèní systém dopravy ÈR, se
ve svìtì stala (a zatím velmi váhavì i v ÈR stává) koncept tvorby
globální architektury informaèního systému (GAIS) jako celku
[2], [4], [9], [10].
Ta vyaduje primární vytvoøení dobøe definovaného a vhodnì
strukturovaného konceptuálního modelu informaèního systému
jako celku, konstruovaného nad èástí (úèelovým výsekem) objektivní reality. V naem pøípadì nad reálným systémem veøejné správy ÈR, dekomponovaným (na nejhrubí rozliovací úrovni) napø.
do pìti svébytných, ale více èi ménì vdy kooperujících a propojených informaèních systémù vrcholové exekutivní, ústøední státní
a regionální veøejné správy ÈR.
Pøi vymezení pojmu GAIS lze pracovnì vycházet z klasického termínu architektury jako prostorového uspoøádání hmotných
prvkù. To lze úèelovì modifikovat na èaso  prostorové strukturování, resp. uspoøádání prvkù informaèního systému (systémù
rùzných øádù) do informaèního systému jako celku tak, aby toto
uspoøádání pomáhalo naplòovat funkèní, ekonomické, technologické, hardwarové, softwarové, telekomunikaèní a dalí poadavky
kladené na systém jako celek (Informaèní systémy se stále dynamicky mìní, pøizpùsobují se èasovì se mìnícím podmínkám (legislativním, organizaèním, kompetenèním, atd.) svého okolního
prostøedí, [10]), resp. urèitý vùdèí motiv vùdèího stratéga celého
systému.
5. Pøínos koncipování GAIS
Dobøe koncipovaná globální architektura informaèního systému
umoní mnohem jednoduí realizaci a usnadní prùmìt systémových zmìn, vynucených dynamikou vývoje kadého informaèního
systému (jako informaèního obrazu jím zobrazované, v èase se mìnící èásti reálného svìta).
Koncipování (definování) GAIS je klíèovým východiskem uchopení systémových vlastností (integrity, flexibility, adaptivity, kompatibility, resp. konvertibility vstupù/výstupù, dodrení podmínek,
pravidel a parametrù rozhraní mezi èástmi systému, atd.) kadého
informaèního systému. Je významným pøedpokladem úspìchu
vdy úèelové dekompozice, resp. strukturalizace informaèního
systému do èástí (podsystémù, systémù rùzných øádù) a jeho
zpìtné bezproblémové kompozice do systému jako celku,
vhodné (optimální) aplikace vybraných moderních IS/ICT technologií, atd.
Koncept tvorby GAIS pøedstavuje relativnì stabilní rámec, ve kterém se mohou samostatnì vytváøet, mìnit, provozovat, vyvíjet
a implementovat relativnì nezávislé èásti (systémy rùzných øádù)

74

INFORMATIKA

celého informaèního systému bez nebezpeèí naruení systémových souvislostí mezi èásti celku, celého informaèního systému
[2], [7], [10], [11].
Návrh GAIS zajiuje  za pøedpokladu striktního respektování dohodnutých podmínek, pravidel a parametrù vnitøního a vnìjího
rozhraní vazbami (vstupy a výstupy) provázaných èástí IS vemi
úèastníky tvorby a rozvoje informaèního systému  integritu
a kompatibilitu, resp. aspoò konvertibilitu [3] vstupù/výstupù rùzných èástí IS jak uvnitø systému, tak i vnì systému smìrem do jeho podstatného okolí. Pak nezáleí na tom, které subsystémy
(IS rùzných øádù) a v jakém èase jsou realizovány.
Systémová tvorba, realizace a vývoj kadého reálnì existujícího
(nebo teprve novì konstruovaného) informaèního systému  pøi
nezbytném dodrení pøedem stanovených a dohodnutých podmínek a pravidel systémového rozhraní  minimalizuje nároky
na vdy omezené zdroje (hardwarové, softwarové, komunikaèní,
lidské, finanèní, aj.) jen na nezbytnì nutnou míru. Zaruèuje kompatibilitu/konvertibilitu vstupù a výstupù uvnitø i vnì informaèního systému, vzájemnou propojitelnost jeho èástí a udrení integrity informaèního systému jako celku.
Koncept GAIS je úèinným metodickým prostøedkem systémového
øeení, realizace a vývoje informaèních systémù. Neaspiruje na roli vemocného metodického a praktického návodu na øeení
reálných problémù projektování a realizace rùznorodých informaèních systémù a zavádìní moderních ICT technologií v podmínkách omezených zdrojù.
Koncept tvorby GAIS je  a u nás zatím stále jen zùstává  potenciálnì silnou, pozitivnì provokující výzvou. Jeho konkrétní teoretické, metodologické a praxeologické aspekty zvládnutí a dotaení
do ucelené koncepce praktické aplikace GAIS jako prùmyslové
informaèní èinnosti vak teprve èeká na své stoupence, øeitele,
propagátory a garanty v rámci ISVS.
Teoretickým a metodickým východiskem koncipování GAIS v libovolné oblasti lidské èinnosti jsou poznatky, premisy, hypotézy
a metody teorie otevøených systémù, systémové analýzy a syntézy
informaèních systémù, informaèního, systémového a softwarového inenýrství, teorie integraèních procesù, teorie hierarchických
systémù, principy koncepce systémového rozhraní, atd.
Souèasný dùraz na systémovost øeení, realizace a vývoje informaèních systémù a jejich integritu po dobu jejich ivotnosti je odezvou teorie a praxe tvorby a realizace reálných informaèních systémù na trvalý rùst jejich komplexnosti, sloitosti a dynamiky.
6. Koncept globální architektury hierarchického
informaèního systému dopravy
Jakýmsi zrcadlovým obrazem neutìeného stavu v koncipování,
realizaci a respektování ucelené globální architektury ISVS je diverzifikovaný stav v pøedstavách o koncepci integrovaného informaèního systému dopravy a jeho globální architektury.
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Obecnì lze konstatovat, e ucelená pøedstava o globální architektuøe informaèního systému dopravy je stále v poèáteèním stadiu
svého vzniku. Pøevánì jen v hlavách koncepènì orientovaných
informatikù resortu dopravy existují reálné, by zatím vìtinou
jen pracovní, pøedstavy o potøebì jejího koncipování a aspoò
hrubém strukturování do vícevrstvé, vertikálními a horizontálními
vazbami propojené globální architektury hierarchického IS dopravy (GAHISD).

Postup dekompozice shora  dolù umoòuje systematickou dekompozici (hierarchické strukturování) kadého reálného nebo
novì konstruovaného, by rozsáhlého a sloitého, systému na
zvládnutelné podsystémy (systémy rùzných øádù). Pøi striktním
respektování podmínek a parametrù rozhraní na vnìjích vazbách
mezi podsystémy umoòuje také bezproblémovou zpìtnou kompozici dílèích podsystémù (systémù rùzných øádù) do pùvodního
systému jako celku.

Pokud na nejvyí hierarchické (0. rozliovací) úrovni budeme
chápat hierarchický informaèní systém dopravy (HISD) jako celek
bez rozpoznání jeho vnitøní struktury (tj. jako systém 0. øádu), mùeme na hierarchicky nií (tj. na 1. hrubé) rozliovací úrovni
strukturování HISD rozpoznat dílèí informaèní systémy (tj. systémy 1. øádu) podle vhodného, pøedem vìdomì zvoleného hlediska.
Dekomponovat HISD teoreticky mùeme podle libovolného úèelovì zvoleného hlediska (napø. podle jednotlivých druhù dopravy).

Pro úplnost upozoròujeme, e naznaèený princip platí plnì jen pro
tzv. disjunktní systémy. Tímto zpùsobem vlastnì vytváøíme inklusivní hierarchii do sebe vnoøených dílèích informaèních systémù
rùzných øádù [7], [8], [10]. V reálné praxi obvykle vystaèíme s dekompozicí do 10 vrstev (úrovní) systému.

Pak na 1. (nejhrubí) rozliovací úrovni (RÚ), resp. nejvyí hierarchické úrovni mùeme rozpoznávat est relativnì svébytných
informaèních systémù 1. øádu  hierarchických informaèních systémù eleznièní, silnièní, letecké, lodní, kombinované a integrované dopravy (HISD, HISSD, HISLD, HISVD, HISKD, HISID), navzájem propojených vnìjími vazbami se specifikovaným
rozhraním vzájemné spolupráce.
Pokud uznáme výe zvolené hledisko dekompozice HISD na 1. RÚ
za pøijatelné pro vrcholový management a stratégy koncipování
HISD, pak mùeme ve smìru shora  dolù, tj. na 2. (podrobnìjí) rozliovací úrovni (nií hierarchické úrovni) kadý ze esti dílèích hierarchických informaèních systémù 1. øádu jednotlivých
druhù dopravy opìt dekomponovat podle vhodnì zvoleného hlediska do mnoiny systémù 2. øádu. Tak napø. HISD bychom mohli dekomponovat podle èlenìní eleznièní dopravy na nákladní
a osobní, tedy na dva systémy 2. øádu  HISDO a HISDN. Nebo
dekomponovat napø. podle regionálního hlediska øízení a správy
dopravnì pøepravních procesù zabezpeèovaných podsystémem
eleznièní dopravy do více systémù 2. øádu. (viz schematické zobrazení na obr. 3).

7. Úloha kategorie rozhraní
pøi dekompozici a kompozici
hierarchického informaèního systému dopravy
Pouhá dekompozice HISD na systémy rùzných øádù nikterak nezaruèuje dobrou, resp. bezproblémovou kompozici (sloení) dílèích informaèních systémù rùzných øádù z rùzných rozliovacích
(hierarchických) úrovní do integrovaného a dobøe fungujícího
HISD jako celku.
Pøi koncipování vícevrstvové globální architektury hierarchického
informaèního systému dopravy (GAHISD) a dekompozici HISD
shora  dolù a jeho zpìtnou kompozici (sluèování, skladbu)
z dílèích informaèních systémù rùzných øádù postupem zdola
 nahoru do HISD, HISSD, HISLD, HISVD, HISKD a tìchto
systémù 1. øádu zase do integrovaného HISD jako celku  stejnì
jako pro zabezpeèení propojitelnosti (kompatibility nebo aspoò
konvertibility) vstupù a výstupù (reprezentovaných vnìjími vazbami mezi propojenými) systémy rùzných øádù v horizontálním
i vertikálním smìru  má zásadní význam kategorie systémového
rozhraní.
Systémové chápání kategorie rozhraní (interface) jej povyuje
na základní jednotící princip, metodicky a prakticky uplatnitelný
prostøedek vude tam, kde se má zajistit vzájemná propojitelnost
a kompatibilita, resp. jen konvertibilita vstupù a výstupù mezi systémy rùzných øádù, které spolu vytváøejí komplexní, sloitý a geograficky rozsáhlý systém  tedy i v hierarchickém informaèním
systému dopravy.
Nezbytnou podmínkou úspìné zpìtné kompozice dílèích informaèních systémù (a databází) dopravy rùzných øádù do HISD jako
celku je apriorní specifikace (definování) vech podmínek, poadavkù a parametrù (i jejich hodnot) vnitøní a vnìjí propojitelnosti, resp. propojení výstupù z a vstupù do vzájemnì komunikujících
a spolupracujících informaèních systémù rùzných øádù v rámci
GAHISD, jako i jejich pøísné respektování pøi návrhu, tvorbì, realizaci, poèítaèové implementaci, aktualizaci a rozvoji vech dílèích
informaèních systémù v dopravì a jejich vnoøení do integrovaného HISD.

Význam symbolických oznaèení:
HISD  Hierarchický informaèní systém eleznièní dopravy
HISDO  Hierarchický informaèní systém osobní eleznièní dopravy
HISDN  Hierarchický informaèní systém nákladové eleznièní dopravy
HISSD  Hierarchický informaèní systém silnièní dopravy
HISLD  Hierarchický informaèní systém letecké dopravy
HISVD  Hierarchický informaèní systém vodní (lodní) dopravy
HISKD  Hierarchický informaèní systém kombinované dopravy
HISID  Hierarchický informaèní systém integrované dopravy

Obr.3 Schematický nástin vícevrstvé globální
architektur y (struktur y) hierarchických øídicích
a informaèních systémù dopravy (GAHISD)
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Podstata principu rozhraní zùstává v zásadì stejná jak pro vnitøní
a vnìjí horizontální vazby systémù tého øádu na stejné rozliovací (hierarchické) úrovni, tak pro vnitøní a vnìjí vertikální vazby
systémù rùzných øádù z rozdílných hierarchických úrovní.
8. Oèekávaný efekt øeení GAHISD
Výsledkem návrhu GAHISD by mìla být konzistentní koncepce
synergické tvorby, realizace a rozvoje hierarchického informaèního systému dopravy ÈR jako celku, úèelovì dekomponovaného
do dílèích èástí (dílèích informaèních systémù a databází rùzných
øádù), a to vèetnì apriorního vymezení podmínek, poadavkù
a pravidel vnitøního rozhraní mezi provázanými vnitøními èástmi
informaèního systému dopravy i vnìjího rozhraní mezi hranièními èástmi, resp. prvky HISD a jeho podstatným okolím.
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Výchozím podkladem by mìly být dostateènì podrobné zmapování, popis a analýza souèasného (popø. i perspektivnì ádoucího)
stavu informaèní podpory v jednotlivých subsystémech dopravy
a vytvoøení metainformaèního systému o dùleitých charakteristikách (rozsah, lokalizace, dostupnost, médium uloení, vìcné zamìøení, atd.) vech datových a informaèních zdrojù (dílèích informaèních systémù a databází) hierarchického informaèního
systému dopravy jako celku.
9. Realita akceptování konceptu GAHISD
Idea uiteènosti vypracování globální architektury a synergické
implementace hierarchického informaèního systému eleznièní,
silnièní, letecké, lodní, kombinované a integrované dopravy ÈR
byla konzultována na MDS, na Generálním øeditelství Èeských
drah a v nìkterých dalích institucích (komerèních, akademických, aj.). Vude se setkala s pozitivní odezvou.
Ovem bez konkretizace zodpovìdného garanta èi stratéga a týmu
øeitelù, bez specifikace èasového horizontu øeení a finanèních
zdrojù na koncipování a realizaci GAHIS dopravy ÈR v souèasných
podmínkách.
Zøejmì jiná hlediska transformace dopravy ÈR, ne její brzké dokonèení a její adekvátní informaèní zabezpeèení a rozvinutí informatizace v resortu dopravy, byla donedávna vnímána jako významnìjí.
Jistou zmìnu priorit øeení závaných úkolù dopravy dokládá i zadání projektu Inteligentní dopravní systémy pro MDS v Akèním
plánu realizace státní informaèní politiky do konce roku 2002, který byl implicitní souèástí hierarchického informaèního systému
dopravy ÈR a jeho prostøednictvím také informaèních systémù
veøejné správy ÈR (viz obr. 3).
10. K posílení role státu
v koncepèní realizaci IS veøejné správy
Od roku 1990 byla v zastoupení státu povìøena koordinací a øízením tvorby, rozvoje a inovace informaèních systémù, vnoøených
do tzv. státního informaèního sytému (SIS), resp. informaèních
systémù veøejné správy (ISVS), a to vèetnì racionálních aplikací
IS/ICT technologií, vydávání standardù SIS/ISVS, atestací ISVS,
aj., øada ministerstev a vrcholových státních úøadù Èeské republiky. Pro úplnost je aspoò shrneme v historické posloupnosti:
Od r. 1990 Ministerstvo hospodáøství a prùmyslového rozvoje ÈR
a od r. 1992 Ministerstvo hospodáøství ÈR (vdy svými specializovanými odbory SIS), od konce roku 1996 Úøad pro státní informaèní systém, od konce roku 1997 Úøad pro veøejné informaèní
systémy a od 1.1.2003 Ministerstvo informatiky.
Doposud vak stále absentuje zøetelná vùdèí, resp. strategická role státu jak pøi ádoucím, racionálnì a koordinovanì øízeném
a ekonomicky efektivním rozvoji informaèních systémù veøejné
správy ÈR a aplikací moderních informaèních a telekomunikaèních technologií v rámci rùzných resortù, úøadù a odvìtví ÈR.
Pomìrnì markantnì je tento problém obnaen v oblasti témìø masového vyuívání GIS technologií a realizaci GIS aplikací v rámci
øeení konkrétních problémù rùzných ISVS na republikové a regionálních úrovních veøejné správy ÈR [6].
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Obecnì lze prohlásit, e témìø vechny praktické i modelové aplikace øeení øady zcela konkrétních problémù praxe (napø. dopravní telematiky [6], [10]) se odehrávají nad civilním èi vojenským papírovým, v souèasnosti vak pøevánì digitálním
mapovým podkladem rùzných mìøítek.
Právì v oblasti ohromného nárùstu poètu GIS aplikací v rámci ISVS nad rùznorodými mapovými podklady rùzných mìøítek se obnauje a zároveò umocòuje nezastupitelná, strategicky dùleitá role státu pøi racionálnì sjednocujícím, koncepènì metodickém
øízení rozvoje IS a aplikací informaèních a telekomunikaèních
technologií.
Tento pùvodní pøíspìvek vznikl za èásteèné podpory výzkumného
zámìru MSM: 21 00000 24 Automatické systémy v dopravì, diagnostika dopravních systémù a procesù Fakulty dopravní ÈVUT
v Praze.
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