Case study

Quest Software dla spisów powszechnych GUS
G!ówny Urz"d Statystyczny (GUS) jest centralnym
organem administracji pa!stwowej, który zajmuje si"
zbieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych
statystycznych, a tak#e publikowaniem oraz interpretacj$
wyników przeprowadzonych bada! statystycznych w Polsce.
GUS powsta% w 1918 r. - by%a to pierwsza jednostka centralnej
administracji niepodleg%ego Pa!stwa polskiego. Obecnie GUS
zatrudnia ponad 7000 osób w kilkudziesi"ciu oddzia%ach
zlokalizowanych na terenie ca%ej Polski.
W 2010 r. i 2011 r. G%ówny Urz$d Statystyczny przeprowadzi%
dwa spisy powszechne: Powszechny Spis Rolny (PSR
2010) oraz Narodowy Spis Powszechny Ludno#ci
i Mieszka$ (NSP 2011). Ze wzgl"du na wykorzystane
narz"dzia i technologie, by%y to unikalne w skali &wiatowej
przedsi"wzi"cia statystyczne i informatyczne.

Problem
Zrealizowanie spisów powszechnych PSR 2010 i NSP 2011
wymaga%o stworzenia bardzo rozbudowanego &rodowiska IT,
obejmuj$cego wiele ró#nych komponentów, takich jak: OBM
(Operacyjna Baza Mikrodanych), ABM (Analityczna Baza
Mikrodanych), system ASPIS (funkcjonalno&' umo#liwiaj$ca
zarz$dzanie kompletno&ci$ spisów, aplikacja mobilna oraz
dyspozytorska), oprogramowanie obs%uguj$ce metod" CAPI
(spis prowadzony przez rachmistrza spisowego), CATI (spis
telefoniczny), CAII (samospis internetowy), a tak#e &rodowiska
wirtualne oparte na rozwi$zaniach VMware i Microsoft
HyperView.
Do zarz$dzania tak skomplikowanym i rozbudowanym
&rodowiskiem IT niezb"dne by%o wdro#enie dodatkowych
rozwi$za!
informatycznych,
które
zapewni%yby
jego
niezawodne i wydajne funkcjonowanie, m.in. dzi"ki sta%emu
monitorowaniu wydajno&ci i diagnostyce takich komponentów
&rodowiska, jak bazy danych, aplikacje, systemy operacyjne
czy &rodowisko wirtualne. Ponadto konieczne by%o tak#e
scentralizowanie i uproszczenie zarz$dzania ca%$ infrastruktur$
IT.
Po
sprawdzeniu
oferty
narz"dzi
informatycznych
dost"pnych na rynku i przeanalizowaniu ich funkcjonalno&ci
oraz op%acalno&ci zakupu, Centralne Biuro Spisowe w GUS
wybra%o pakiety rozwi$zania Foglight firmy Quest Software,
które, zakupiono i wdro#ono w po%owie 2010 r.

"Foglight zapewni! pe!n"
diagnostyk#, szybkie wykrywanie
i rozwi"zywanie problemów
wydajno$ciowych oraz wp!yn"! na
wi#ksz" kontrol# infrastruktury
IT wykorzystywanej przy
przeprowadzaniu spisów
powszechnych." - Marek
G%owacki, Kierownik Zespo%u
ds. infrastruktury i utrzymania
systemów w Centrum
Przetwarzania Danych, CBS-GUS

Opis
GUS wdro#y% narz"dzia
Quest Software do
kompleksowego monitorowania
i diagnostyki &rodowiska IT,
stworzonego na potrzeby
przeprowadzonych spisów
powszechnych: Powszechnego
Spisu Rolnego (2010 r.) oraz
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludno&ci i Mieszka! (2011 r.).
Korzy#ci
- usprawnienie zarz$dzania
z%o#onym &rodowiskiem IT
- efektywny monitoring
i diagnostyka: baz danych,
aplikacji, systemów i &rodowisk
wirtualnych
- scentralizowana i bezpo&rednia
kontrola ca%ej infrastruktury IT
- optymalizacja wydajno&ci
- oszcz"dno&ci finansowe
Rozwi"zania
- Foglight Application
Management Suite
- Foglight OS Management
- Foglight for Java
- Foglight Management Server
- Foglight for Oracle
- Foglight for SQL Server
- Quest vFoglight
- Foglight Performance Analysis
for Oracle
- Foglight Performance Analysis
for SQL Server
- Foglight Transaction Recording
Advanced
- Foglight End User Experience
Management Suite
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Efektywny monitoring i diagnostyka
Pakiety Foglight zosta%y wykorzystane przez GUS przy realizacji Powszechnego Spisu
Rolnego w 2010 r.- pierwszego spisu przeprowadzanego od czasu przyst$pienia Polski
do Unii Europejskiej. By% to równie# pierwszy spis przeprowadzany w tym samym
terminie (od 1 wrze&nia do 31 pa(dziernika 2010 r.) we wszystkich pa!stwach
cz%onkowskich Unii Europejskiej i obejmuj$cy podobny zakres tematyczny.
W przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. zaanga#owanych by%o
ok. 12 tys. rachmistrzów, a spisano ok. 2 mln gospodarstw rolnych.
Foglight to nowoczesne narz"dzie informatyczne, które umo#liwia monitorowanie
i analizowanie w czasie rzeczywistym wydajno&ci &rodowiska IT z ró#nych perspektyw
- od obserwacji ca%ej infrastruktury IT po szczegó%owe monitorowanie pojedynczych
serwerów i aplikacji. Narz"dzie to dost"pne jest w wersjach dedykowanych dla ró#nych
baz danych, aplikacji czy systemów operacyjnych. Foglight umo#liwia &ledzenie
zachowania infrastruktury IT w zale#no&ci od zmieniaj$cych si" warunków oraz jej
obci$#enia i wydajno&ci z punktu widzenia u#ytkownika ko!cowego. Szczegó%owe
raportowanie poziomu us%ug pozwala zapewni' bardzo wysok$ dost"pno&' systemu.
Je#eli poziom SLA nie b"dzie zgodny z wymaganiami, Foglight natychmiast powiadamia
administratora IT, który mo#e podj$' kroki niezb"dne do usuni"cia problemu.
Rozwi$zanie Foglight sprawdzi%o si" bardzo dobrze przy przeprowadzaniu spisu rolnego
w 2010 r., wp%ywaj$c na zapewnienie sta%ego monitoringu, pomagaj$c utrzyma'
optymaln$ wydajno&' i bezproblemowe funkcjonowanie &rodowiska IT w GUS. Dlatego
Centralne Biuro Spisowe GUS zdecydowa%o si" na rozszerzenie wdro#onych pakietów
Foglight
i
wykorzystanie
ich
przy
przeprowadzaniu
Narodowego
Spisu
Powszechnego Ludno#ci i Mieszka$ w 2011 r. (od 1 kwietnia do 30 czerwca). Spis
ten mia% na celu uzyskanie demograficznych danych dla Polski, m.in. takich jak aktualna
liczba obywateli i liczba gospodarstw domowych. W spis zaanga#owanych zosta%o ok. 18
tys. rachmistrzów spisowych oraz ponad 600 ankieterów statystycznych. Spisem
obj"tych by%o ponad 38 mln osób. By! to pierwszy spis zrealizowany w oparciu
o nowoczesne technologie i internet, a tak%e jeden z najwi&kszych projektów IT
w polskiej i europejskiej administracji.
W trakcie realizacji w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludno#ci
i Mieszka$ pakiety Foglight zosta%y wykorzystane do kompleksowego monitorowania
„end-to-end” w trybie 24/7 &rodowiska z%o#onego m.in. z baz danych MS SQL Server
i Oracle, aplikacji Java i .NET oraz systemów operacyjnych: Windows i Linux, a tak#e
&rodowiska wirtualnego.
„Zestawy narz#dzi informatycznych Foglight firmy Quest Software odpowiedzialne by!y za
kompleksowy monitoring i diagnostyk# $rodowiska IT w GUS w trakcie przeprowadzania
spisów powszechnych. Pozwoli!y na mierzenie parametrów SLA, a tak%e sporz"dzanie
raportów w zakresie dost#pno$ci i wydajno$ci systemów, baz danych i aplikacji
wchodz"cych w sk!ad $rodowiska. Foglight zapewni! pe!n" diagnostyk#, szybkie
wykrywanie i rozwi"zywanie problemów wydajno$ciowych oraz wp!yn"! na wi#ksz"
kontrol# infrastruktury IT wykorzystywanej przy przeprowadzaniu spisów powszechnych."
- powiedzia% Marek G%owacki, Kierownik Zespo%u ds. infrastruktury i utrzymania systemów
w Centrum Przetwarzania Danych, CBS-GUS.
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Ponadto w zwi$zku z wdro#eniem &rodowiska wirtualnego, Centralne Biuro Spisowe GUS
zdecydowa%o si" na zakup vFoglight - rozwi$zania do monitorowania wydajno&ci
serwerów wirtualnych w czasie rzeczywistym, zarz$dzania dost"pno&ci$ i generowania
szczegó%owych raportów. Wdro#enie w GUS vFoglight pozwoli%o szczegó%owo analizowa'
wydajno&' ca%ego &rodowiska wirtualnego. Zapewni%o natychmiastowe wykrywanie
problemów i diagnostyk" oraz mo#liwo&' szybkiego usuni"cia przyczyny ich wyst$pienia.

Podsumowanie
Powszechny Spis Rolny 2010 oraz Narodowy Spis Powszechny Ludno#ci
i Mieszka$ 2011 by%y jednym z najwi"kszych tego typu przedsi"wzi"' informatycznych
nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bior$c pod uwag" jego skal" i innowacyjno&'. Po raz
pierwszy w Europie na tak$ skal" wykorzystano i wdro#ono mo#liwo&' jednoczesnego
skorzystania z czterech kana%ów zbierania danych – systemów administracyjnych
i poza administracyjnych oraz CAII, CAPI oraz CATI - w zale#no&ci od preferencji
respondenta.
Dzi"ki wykorzystaniu przy realizacji Spisów zaawansowanych narz"dzi informatycznych
uda%o si" ca%kowicie wyeliminowa' tradycyjne formy zbierania danych, takie jak zapis na
papierze, a tak#e znacz$co ograniczy' koszty ca%ego procesu statystycznego. Szacuje
si&, %e wykorzystanie nowych technologii informatycznych przynios!o
G!ównemu Urz&dowi Statystycznemu oszcz&dno#ci w wysoko#ci ok. 200 mln z!.
„Nowe technologie informatyczne pozwoli!y zmieni& sposób pozyskiwania danych oraz
skróci!y czas realizacji ca!ego przedsi#wzi#cia. Uda!o si# równie% znacznie obni%y& koszty
ca!ego projektu, w tym zatrudnienia: do spisu ludno$ci i mieszka' zatrudnionych zosta!o
18 tys. osób, a nie jak w 2002 r. 170 tys.! To bardzo wyra(nie pokazuje ró%nic# i id"c"
za tym skal# oszcz#dno$ci. Sukces ten nie by!by mo%liwy bez wykorzystania
zaawansowanych rozwi"za' informatycznych w systemie spisowym takich, jak m.in.
Foglight firmy Quest Software, które zapewni!y sprawne i wydajne funkcjonowanie
$rodowiska IT." – powiedzia% Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Centralnego Biura
Spisowego, Kierownik Projektu PSR 2010 i NSP 2011, GUS.
Rozwi$zania Quest Software wdro#one w GUS pomog%y w usprawnieniu przeprowadzenia
dwóch spisów powszechnych: Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu
Powszechnego Ludno#ci i Mieszka$. Pakiety narz"dziowe Foglight zapewni%y sta%y
monitoring ca%ego &rodowiska IT i pozwoli%y na szybkie wykrywanie i rozwi$zywanie
problemów wydajno&ciowych.
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G!ówny Urz"d Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji pa!stwowej zajmuj$cy si"
zbieraniem informacji statystycznych na temat wi"kszo&ci dziedzin #ycia publicznego i niektórych
stron #ycia prywatnego. Do przekazywania danych obliguj$ odpowiednie przepisy prawa (ustawa
o statystyce publicznej oraz og%aszany corocznie Program Bada! Statystycznych Statystyki
Publicznej).
GUS powsta% w 1918. By%a to pierwsza jednostka centralnej administracji niepodleg%ego pa!stwa
polskiego. Jego dzia%alno&' by%a zawieszona w okresie drugiej wojny &wiatowej, wznowi% dzia%alno&'
w 1945 r. Przez 90 lat swojej dzia%alno&ci GUS prowadzi% badania, przechowywa% zbiory, sporz$dza%
opracowania i publikowa% wyniki. Przez ca%y okres GUS zachowa% swoj$ nazw", program i zasady
dzia%ania na rzecz obs%ugi informacyjnej spo%ecze!stwa i pa!stwa. GUS prowadzi kilka centralnych
rejestrów m.in. Krajowy Rejestr Urz"dowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz
Krajowy Rejestr Urz"dowy Podzia%u Terytorialnego Kraju (TERYT).
Quest Software to lider na &wiatowym rynku oprogramowania. Firma oferuje innowacyjne
rozwi$zania przeznaczone do kompleksowego zarz$dzania &rodowiskami fizycznymi, wirtualnymi
i cloud, które pomagaj$ upro&ci' zarz$dzanie, osi$gn$' wi"ksz$ wydajno&' i zredukowa' koszty IT.
Firma Quest Software z siedzib$ w Aliso Viejo (Kalifornia, USA) powsta%a w 1987 r., a od 1998 r.
notowana jest na gie%dzie NASDAQ. Obecnie firma posiada ponad 60 oddzia%ów w 23 krajach.
W 2010 r. obroty Quest Software wynios%y 767,1 mln USD.
Quest Software jest partnerem najwi"kszych &wiatowych dostawców technologii IT, takich jak
Microsoft, Oracle-Sun, SAP, VMware czy Dell.Firma otrzyma%a dwukrotnie tytu% “Microsoft Global
Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year”, a tak#e „Microsoft Partner of the Year in
Advanced Infrastructure Solutions, Active Directory”.
Rozwi$zania Quest Software przygotowane s$ do wspó%pracy z platformami Windows (m.in. Active
Directory, Exchange, SaaS, SharePoint), bazodanowymi (t.j. Oracle, SQL Server, DB2, Sybase),
aplikacyjnymi (m.in. Java, .Net, SAP) oraz wirtualizacyjnymi (m.in. VMware, HyperV, VDI),
oferuj$c kompleksowe zarz$dzanie nast"puj$cymi obszarami:
•
Administracji i automatyzacji
•
Ochrony danych
•
Rozwoju aplikacji i optymalizacji
•
Zarz$dzania dost"pem i to#samo&ci$
•
Migracji i konsolidacji
•
Monitorowania wydajno&ci
•
Zarz$dzania bazami danych
•
Zarz$dzania Windows
•
Zarz$dzania wirtualizacj$ i cloud
Z oprogramowania narz"dziowego Quest Software korzysta ponad 100 tys. klientów na ca%ym
&wiecie, w tym 87% firm z listy Fortune 500. W&ród odbiorców rozwi$za! Quest Software znajduj$
si" firmy dzia%aj$ce w znacz$cych sektorach gospodarki, instytucje finansowe, firmy
telekomunikacyjne i instytucje rz$dowe. W Polsce z narz"dzi Quest Software korzystaj$ banki,
firmy telekomunikacyjne i operatorzy telefonii komórkowej, firmy ubezpieczeniowe, instytucje
rz$dowe oraz firmy produkcyjne .
Przedstawicielem Quest Software w Polsce od 2004 r. jest firma Quest-Dystrybucja
Sp. z o.o. Wi"cej informacji: www.quest-pol.com.pl
Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. - Centrala
ul. Podwale 62
50-010 Wroc%aw
tel. 71 356 49 50
e-mail: info@quest-pol.com.pl
www.quest-pol.com.pl
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