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Databázové servery 

pro nejvy‰‰í nároky 

a pro zpracování

jak˘chkoliv typÛ dat



Vítejte!
Vítáme Vás ve svûtû databázov˘ch
fie‰ení a software pro zpracování
obsahu spoleãnosti IBM, která jako
nikdo jin˘ ví, co znamená zpraco-
vání dat!

Není dnes pfiíli‰ známo, Ïe právû IBM je
vynálezcem databázového jazyka SQL,
kter˘ dnes ovládá pfieváÏnou ãást
softwaru pro ukládání dat. Stalo se tak
koncem 70. let minulého století 
a znamenalo to prudk˘ rozvoj softwaru 
pro ukládání strukturovan˘ch dat a také
se objevila fiada firem, které dnes tento
vynález IBM vyuÏívají.

Není také pfiíli‰ známo, Ïe IBM i dnes
podporuje produkt pro ukládání 
a zpracování dat IMS, kter˘ ovládal

zpracování a ukládání dat pfied
pfiíchodem SQL a relaãních databází.
IBM tak podává dal‰í dÛkaz toho, jak si
pfiedstavuje podporu zákazníkÛ 
a ochranu jeho investic. To je dobré si
uvûdomit právû dnes, kdy se objevuje
fiada nov˘ch technologií, ale zákazníka
zajímá ochrana dosud vloÏen˘ch
investic a dostateãná podpora 
pfii provozování jeho informaãních
systémÛ více, neÏ jen samotné nové
vlastnosti. 

Od vedoucí spoleãnosti v oblasti
ukládání a zpracování dat se oãekává,
Ïe poskytuje podporu pro nové
technologie jako je XML, databázové
stroje pro mobilní Internet, federace

distribuovan˘ch datov˘ch zdrojÛ, datové
sklady, paralelní zpracování dat nebo
vysoká dostupnost databází.

Je v‰ak pochopitelné, Ïe dnes jen
nûktefií specialisté vûdí, Ïe IBM je opût
na ãele rozvoje databázov˘ch
technologií díky technologii Xperanto,
coÏ je zpÛsob integrace strukturo-
van˘ch, semistrukturovan˘ch a nestru-
kturovan˘ch dat. Xperanto obsahuje mj.
také implementaci Xquery, coÏ je nov˘
standard pro zpracovávání dat 
ve formátu XML. Uvedení takové
technologie na trh ohlásila spoleãnost
IBM jako první! Xperanto umoÏní
zákazníkÛm zpracovávat jednotn˘m
zpÛsobem jak˘koliv obsah (Content
Management), napfiíklad data, obrázky,
zvuky, video, webové stránky a webov˘
obsah.

Z v˘‰e uvedeného není pfiekvapením,
Ïe podle nezávisl˘ch zdrojÛ je IBM 
na ãele z hlediska prodeje produktÛ 
v oblasti ukládání a zpracování dat!

Pokud je‰tû vezmete v úvahu nabídku
IBM v oblasti aplikaãních serverÛ
(WebSphere), v˘vojov˘ch nástrojÛ
(Java, C++, Web, aj.), integrace
datov˘ch zdrojÛ (MQ series),
groupware (Lotus Notes a Domino),
vzdûlávání (Lotus LearningSpace) 
a správy ve‰ker˘ch zdrojÛ informaãního
systému produkty Tivoli Software
(system management, LAN mana-
gement, storage management, security
management, aj.), a toto v‰e pro ‰irokou
‰kálu platforem (PC servery – Linux,
Windows, aj., RISC servery – AIX,
Solaris, HP-UX, aj., mobilní zafiízení 
– PalmOS, Symbian, PocketPC, aj.,
mainframe), tak zjistíte, Ïe...

...IBM je ideálním
partnerem pro rozvoj
Va‰eho informaãního
systému!
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Produktová mapa

Databázové servery

DB2

Enterprise Server Edition

Workgroup Server Edition

PE Personal Edition

Everyplace Edition

DB2 XML Extender

DB2 Spatial Extender

DB2 Audio/Image/Video Extender

DB2 Net Search Extender

DB2 Text Extender

Informix

IDS 9

IDS 9 Java Foundation

IDS 9 Workgroup Edition

Foundation for Financial Markets

Law Enforcement Foundation

IDS 7

IDS 7 Workgroup Edition

OnLine 5

Standard Engine v.5, v.7

Universe, Unidata

Content Management

Content Manager

Content Manager On Demand

Content Manager VideoCharger

CommonStore

CommonStore pro SAP R/3

CommonStore pro Domino

CommonStore pro MS Exchange

IDS 9 & Excalibur Datablade

Datové sklady

ETL nástroje

DataStage*

ETI*

Warehouse Manager

OLAP servery

DB2 OLAP server

Informix XPS

Informix RedBrick 

Analytické nástroje

DB2 Intelligent Miner for Data

DB2 Intelligent Miner Scoring

WebSphere Commerce Analyzer

Business Objects*

Metacube

Brio*

V˘vojové nástroje

4GL

Informix 4GL C-compiler

Informix 4GL RDS

Informix 4GL Debugger

Informix SQL

Informix ESQL/C, ESQL/Cobol

Informix Office Connect

Informix XML Object Translator

FourJ’s Business Development Suite*

C-ISAM

Informix Client SDK

Informix DataBlades 

Informix Datablade Developer Kit

Informix Data Director for Web 

DB2 Development Center

Konektivita

DB2 Universal Driver for SQLJ 
and JDBC

DB2 Connect

DB2 Connection Concentrator

Informix Connect

Informix Gateway

Informix I-Spy

Informix MaxConnect 

* produkty tfietích stran dodávané IBM
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Data patfií k tomu nejcennûj‰ímu, co
kaÏdá organizace vlastní. V˘voji
databázov˘ch technologií byla proto
historicky vûnována znaãná pozornost
a to v plné mífie platí i pro databázové
servery IBM - IBM Informix a IBM DB2.
Databázové servery jsou nezbytné 
pro systémy transakãního zpracování,
pro aplikace ERP, CRM a SCM.
VyuÏívají se pro analytické zpracování
dat a pro fie‰ení centrální správy
dokumentÛ. 

Databázové servery IBM se dodávají 
ve verzích pro jednoho uÏivatele, 
pro pracovní skupiny (workgroup) 
a pro rozsáhlé kritické podnikové
systémy. Mohou b˘t nasazeny 
na poãítaãích s jedním procesorem 
i na systémech s paralelními
architekturami SMP, MPP a Cluster. 
K podporovan˘m operaãním systémÛm
patfií UNIX, vãetnû Linux, Windows
NT/2000/XP, z/OS (IBM zSeries) 
a iSeries (AS400).

Univerzální databáze DB2
AÈ je vá‰ podnik nyní velk˘ nebo mal˘,
potfiebujete databázi, která s vámi
poroste. Takovou databází je systém
DB2 verze 8, kter˘ byl uveden na trh 
v roce 2002 jako nejv˘znamnûj‰í
inovace produktÛ DB2. Rychle reaguje
na v˘kyvy v transakãním zatíÏení
webového serveru, lze jej roz‰ífiit tak,
aby pojal rostoucí mnoÏství informací
rozdûlen˘ch mezi rÛzné databáze. 
Spolu s va‰í informaãní infrastrukturou
poroste od jednoprocesorového
systému pfies systém s více procesory
aÏ po shluky procesorÛ docilujících
masového paralelismu. Díky integraci
technologií rozdûlování databází 
a vytváfiení databázov˘ch clusterÛ 
do nového produktu DB2 Universal
Database Enterprise Server Edition je
tento systém dostateãnû pruÏn˘, aby
v‰em tûmto poÏadavkÛm dostál. 

Produkt DB2 Universal Database verze
8 obsahuje podstatnou inovaci 
- databázovou technologii SMART (Self
-Managing And Resource Tuning
- automatická správa a ladûní
prostfiedkÛ), která umoÏÀuje administrá-
torÛm databází vyuÏívat pfii konfiguro-
vání, vyladûní a správû databází
roz‰ífiené automatizaãní postupy. Díky
správû databází SMART stráví
administrátofii ménû ãasu provádûním
rutinních operací a mohou se více
soustfiedit na opravdu sloÏité 
a komplikované úlohy. Nejnovûj‰í
technologie spojování tabulek 
do vícedimenzionálních clusterÛ sniÏuje
zatíÏení administrátorÛ prací 
na indexech a pfiitom zaji‰Èuje takové
uspofiádání dat, které dovoluje velmi
rychlé vyhledávání. Tato funkce 
je urãena pro sníÏení nárokÛ na správu
systému a umoÏÀuje efektivnûj‰í práci 
s datov˘mi sklady. Inovované
technologie pfiepisování a optimalizace
dotazÛ, pouÏívané v systému DB2, 
a moÏnosti konfigurování, s ohledem 
na v˘kon, pfiedstavují vrchol v˘voje 
v tomto odvûtví. 

Díky vestavûn˘m prostfiedkÛm systému
DB2 pro zlep‰ování plánované
i neplánované dostupnosti jsou va‰e
obchodní aplikace zaruãenû k dispozici
vÏdy, kdyÏ je potfiebujete. AÈ uÏ jde 
o pfiepínání na záloÏní databázov˘ server
pfii neoãekávaném selhání databáze
nebo o provádûní údrÏby v reÏimu online,
v‰echny obchodní aplikace zÛstávají 
v systému DB2 dostupné. Zlep‰ení
v˘konu a vysokou dostupnost podporují 
i obsluÏné programy, provádûjící 
v reÏimu online napfiíklad nové
sestavení indexu, vytvofiení indexu ãi
naãtení tabulky, stejnû jako moÏnost
zmûnit konfiguraãní parametry bez
zastavení databáze. DB2 je vysoce
‰kálovatelná, a to od PDA zafiízení pfies
SMP aÏ po MPP systémy a mainframy.

DB2 je k dispozici v následujících
edicích:

DB2 ESE (Enterprise Server Edition) 
– pokroãilá, vysoce v˘konná objektovû

relaãní databáze vhodná pro jakékoliv
nasazení, vãetnû tûch nejnároãnûj‰ích
aplikací. Tato edice je ideální 
pro komplexní manipulaci s daty 
v rámci rozsáhl˘ch datov˘ch skladÛ, 
od rozsáhl˘ch multiprocesorov˘ch
prostfiedí, aÏ po masivní konfigurace
paralelnû pracujících procesorÛ. 

DB2 WSE (Workgroup Server Edition) 
– stejná technologie jako v pfiípadû ESE,
urãená do prostfiedí bûÏn˘ch OLTP
aplikací a men‰ích datov˘ch skladÛ.

DB2 Personal Edition – jednouÏivatelská
verze urãená pfiedev‰ím pro pracovní
stanice s operaãním systémem
Windows a Linux.

DB2 Everyplace – varianta pro PalmOS,
Symbian a WinCE/PocketPC a dal‰í
PDA zafiízení. Pro svÛj bûh vyÏaduje
pouh˘ch 150 kB operaãní pamûti.
Synchronizaãní server zaji‰Èující
obousmûrnou synchronizaci dat mezi
mobilním zafiízením a podnikov˘mi
databázemi. Pfies standard JDBC
umoÏÀuje datovou synchronizaci 
s prakticky libovoln˘m systémem.

DB2 Universal Developer’s Edition
- poskytuje v‰echny nezbytné nástroje
pro programátory, ktefií vyvíjejí rozsáhlé
databázové aplikace libovolného typu
pro prostfiedí DB2.

DB2 Personal Developer’s Edition 
- nabízí v‰echny potfiebné nástroje 
pro programátory, ktefií vyvíjejí
databázové aplikace pro prostfiedí DB2
Personal Edition a platformy Windows 
a Linux. Tato verze je k dispozici
zdarma.

Transakãní databázové
servery (OLTP)
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IBM Informix Dynamic Server
(IDS) verze 9
Server IDS 9 je moderní objektovû
relaãní databázov˘ server se
‰piãkov˘m v˘konem, spolehlivostí,
vysokou dostupností a ‰kálovatelností
od jednoprocesorov˘ch systémÛ 

po paralelní architektury. Díky objekto-
v˘m rysÛm je moÏné jádro IDS 9 roz‰ífiit
o dal‰í  funkce a o zpracování
libovoln˘ch dat. V praxi se vyuÏívá
roz‰ífiení o programové moduly
Datablade, které umoÏní zpracování
obchodní logiky v jádru databázového
serveru Datablade je moÏné buì
objednat jako komponentu serveru
nebo vyvíjet uÏivatelsky. Jsou zamûfieny
na fie‰ení urãité problematiky 
- internetové aplikace, centrální
fulltextové zpracování dokumentÛ
(Content Management), zpracování
videa a obrazové informace, HTML,
XML, správa prostorov˘ch a geogra-
fick˘ch dat, ãasov˘ch fiad (Timeseries),
biometrické rozpoznávání, datové
anal˘zy a podobnû. K jazykÛm 
pro v˘voj roz‰ifiujících modulÛ
Datablade  patfií C a Java.  

Architektura: paralelní vícevláknová
architektura (multithreading).  

Základní vlastnosti: ‰piãkov˘ v˘kon,
paralelismus, bezpeãnost a vysoká
dostupnost, spolehlivost, ‰kálo-
vatelnost, roz‰ifiitelnost. Vzdálená
administrace, diagnostika, fragmentace
a distribuce dat, HA a Enterprise
replikace, online archivace, optimali-
zace, monitoring. 

PouÏití: transakãní zpracování dat 
v kritick˘ch podnikov˘ch IS s rozsá-
hl˘mi objemy dat. Multimediální,
geografické a internetové aplikace, 

e-commerce, finanãní a bankovní
systémy, aplikace pro státní správu.
Edice pro pracovní skupiny je urãena
pro stfiednû rozsáhlé aplikace.

Podpora: UNIX vãetnû Linux, Windows
NT/2000/XP, a to 32 i 64 bitÛ, jedno i více-
procesorové systémy, MPP, Cluster. 

IBM Informix Dynamic Server
(IDS) verze 7
Server IDS 7 je moderní relaãní
databázov˘ server se ‰piãkov˘m
v˘konem, spolehlivostí, vysokou
dostupností a ‰kálovatelností od jedno-
procesorov˘ch systémÛ po paralelní
architektury. 

Architektura: paralelní vícevláknová
architektura (multithreading). 

Základní vlastnosti: ‰piãkov˘ v˘kon,
paralelismus, bezpeãnost a vysoká
dostupnost, spolehlivost, ‰kálo-
vatelnost. Vzdálená administrace,
diagnostika, fragmentace a distribuce
dat, HA, Enterprise replikace, online
archivace, optimalizace, monitoring.
Verze pro pracovní skupiny je urãena
pro stfiednû rozsáhlé aplikace.

PouÏití: transakãní zpracování dat 
v kritick˘ch podnikov˘ch IS s rozsá-
hl˘mi objemy dat. 

Podpora: UNIX vãetnû Linux, Windows
NT/2000/XP, 32 i 64 bitÛ, jedno 
i víceprocesorové systémy, MPP,
Cluster.

IBM Informix Foundation 
for Capital Markets
Programov˘ balík s IDS 9 urãen˘ 
pro správu ãasov˘ch fiad se
zabudovan˘mi finanãnû-analytick˘mi
operacemi.

IBM Informix Law Enforcement
Foundation
Programov˘ balík s IDS 9 pro
rozpoznávání osob na základû
biometrick˘ch znakÛ (oãní rohovka,
otisky prstÛ, hlas a podobnû).

IBM Informix UniVerse a UniData
UniVerse a UniData jsou relaãní servery
s roz‰ífien˘mi SQL datov˘mi typy, jako
jsou napfiíklad hiearchické datové typy
a pole. Nabízena je také bohatá sada
nástrojÛ pro v˘voj aplikací v bûÏnû
pouÏívan˘ch grafick˘ch prostfiedích.

Mezi klasické databáze (star‰í verze
serverÛ, stále ale podporované) patfií
IBM Informix Standard Engine (SE) 
a IBM Informix OnLine 5. Urãeny jsou
pro stfiední aplikace s nízk˘mi nároky 
na administraci.

IBM Informix OnLine 5
Relaãní server s klasickou architekturou
pro stfiednû rozsáhlé transakãní
aplikace.

IBM Informix SE verze 5 a 7
Relaãní „klasick˘“ server pro stfiední
transakãní aplikace s minimálními
nároky na administraci.

Klasické databázové
servery (OLTP)



Vûdûli jste, Ïe na základû nezávisl˘ch
odhadÛ je v souãasn˘ch relaãních
databázích uloÏeno pouze 20 % dat, se
kter˘mi bûÏná spoleãnost pracuje?
Zb˘vajících 80 % jsou nestrukturované
informace, existující v mnoha rÛzn˘ch
formátech - papírová korespondence, 
e-maily, faxy, poãítaãovû generované
v˘kazy, spreadsheety, textové doku-
menty a popfi. i multimediální nahrávky.

Je nesporné, Ïe tyto dokumenty
pravdûpodobnû uchovávají informace,
které mají klíãovou hodnotu. Z tohoto
dÛvodu je nutné zajistit uÏivatelÛm
tûchto dokumentÛ stejnû snadn˘ 

a rychl˘ pfiístup na jak˘ jsou zvyklí 
v pfiípadû, Ïe pracují s bûÏnou
databází.

Spoleãnost IBM se této problematice,
tzv. content managementu, vûnuje jiÏ
dlouhou dobu a nabízí rodinu produktÛ
Content Manager. Jedná se o obsáhlou
integrovanou sadu modulárních fie‰ení,
která umoÏÀují snadn˘ pfiístup ke v‰em
podnikov˘m informacím komukoliv 
a odkudkoliv, vãetnû webu. 

Spolu s transakcemi, bezpeãností,
integrací procesÛ a servisem Ïivotních
cyklÛ poskytuje Content Manager jeden

otevfien˘, úpln˘ a konzistentní rámec
pro správu, sdílení, opakované vyuÏití 
a archivaci v‰ech typÛ digitálního
obsahu. To zahrnuje HTML a XML
dokumenty, obrázky, dokumenty
elektronické kanceláfie, ti‰tûn˘ v˘stup 
i audio a video. IBM Content Manager
obsahuje následující základní ãásti:

Content Manager, jako základna 
pro správu, ukládání a distribuci v‰ech
forem digitálního obsahu, vãetnû
papírov˘ch a elektronick˘ch doku-
mentÛ, korespondence, elektronické
po‰ty, video nahrávek, objednávek 
a dal‰ích, v jednom virtuálním skladu.

Content Manager OnDemand pro archivaci
tiskov˘ch sestav a poãítaãem gene-
rovan˘ch sestav (COLD).

Content Manager VideoCharger pro práci 
s multimediálními daty (audio a video).

Nabídka doplÀkov˘ch produktÛ
obsahuje:

Content Manager CommonStore for SAP
pro archivaci dat a obchodních doku-
mentÛ systému SAP.

Content Manager CommonStore pro Lotus
Domino a Microsoft Exchange, umoÏÀující
archivaci e-mailov˘ch zpráv, pfiíloh 
a dokumentÛ z tûchto systémÛ.

IBM Enterprise Information Portal 
pro integraci informací z jin˘ch zdrojÛ,
neÏ jsou úloÏi‰tû nástroje Content
Manager.

„WebSphere Process
Manager je univerzální
workflow manager,
pfiedstavující dÛleÏit˘
doplnûk pro Content
Manager. Jedná se 
o centralizovanou „pátefi“
pro fiízení obchodních
procesÛ, která pomáhá
vytváfiet a fiídit celkové
pracovní toky.“

Zpracování
nestrukturovan˘ch dat 
Content Management
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¤e‰ení IBM v oblasti Business
Intelligence pomáhají vyuÏít va‰e
datové „jmûní“ pro lep‰í rozhodování a
zv˘hodnûní v konkurenãní soutûÏi. Jde
o pfiístup, anal˘zu a odkr˘vání nov˘ch

pfiíleÏitostí. 

Tato fie‰ení vám mohou pomoci pro

• segmentaci, porozumûní 
a pfiedvídání v˘voje trhu

• získávání klíãov˘ch obchodních
poznatkÛ

• zlep‰ení obchodních vztahÛ

• sníÏení provozních nákladÛ

• rychlej‰í reakci na zmûny

Klíãové produkty v této oblasti jsou:

DB2 Enterprise Server Edition
Vysoce ‰kálovatelná paralelní databáze

pro ty nejvût‰í datové sklady.

DB2 Warehouse Manager
Poskytuje integrovanou, zjedno-
du‰enou sadu funkcí pro návrh,
konstrukci a tvorbu databází. Dále
Warehouse Manager zjednodu‰uje
proces tvorby, správy a anal˘zy
datov˘ch skladÛ a transformuje
extrahovaná data z databází DB2,
Informix, Oracle a dal‰ích SQL serverÛ.

DB2 OLAP Server
V˘konn˘ mnohorozmûrn˘ analytick˘
nástroj, poskytující v‰echny v˘hody
ukládání dat na DB2 a navíc v˘kon
serverové technologie Essbase. Va‰e
data mÛÏete modelovat ve více
rozmûrech, takÏe budou pfiístupnûj‰í
v‰em va‰im uÏivatelÛm. DB2 OLAP
Server umoÏÀuje rychlou, intuitivní
datovou anal˘zu, je pfiístupn˘ 
z populárních front-end nástrojÛ, vãetnû

standardního SQL pfiístupu a Essbase-
ready nástrojÛ a je snadno zaãleniteln˘
do stávajícího v˘poãetního prostfiedí.

IBM Intelligent Miner
Sada v˘konn˘ch nástrojÛ doplÀujících
základní produkty Business Intelligence,
které vám umoÏÀují rozpoznat 
a extrahovat vysoce hodnotné
informace z va‰ich dat. MÛÏete
vyhledávat skryté informace, nalézat
spojitosti, vzory a trendy, které mohou
vést k získání konkurenãních v˘hod.

Pro datové sklady a OLAP aplikace jsou
dále nabízeny dva databázové servery
IBM Informix. Jedná se o server IBM

Informix Red Brick Decision Server 
a server IBM Informix XPS (Extended
Parallel Server). 

IBM Informix Extended Parallel
Server (XPS)
XPS je databázov˘ server optimali-
zovan˘ pro datové sklady a operaãní
datové sklady. Je urãen pro extrémní
objemy dat. ZaloÏen je na architektufie
„Shared Nothing“ s vyuÏitím více-
vláknové architektury. Podporuje
v˘konné platformy s masivnû paralelní
architekturou (MPP), symetrick˘mi
multiprocesory (SMP) a architektury
cluster. Díky sv˘m vlastnostem vykazuje
témûfi lineární ‰kálovatelnost.

IBM RedBrick Warehouse
Red Brick je databázov˘ server
speciálnû navrÏen˘ a optimalizovan˘
pro datové modely datov˘ch skladÛ 
a trÏnic, s dÛrazem na vysok˘ v˘kon
analytick˘ch dotazÛ a aktualizace dat
datového skladu. Analytické funkce
jsou zabudovány do jádra serveru 
a spou‰tí se SQL operacemi. Krátká
doba odezvy je zaji‰tûna patentovanou
technologií STARJoin, zaloÏenou 
na souhrnn˘ch multi-dimenzionálních

indexaãních strukturách. 

DataStage
DataStage je „high-end“ nástroj 

pro extrakci dat, jejich transformaci 
a naãítání do datov˘ch cílÛ (typicky
datové sklady). Obsahuje také
komponenty pro správu a extrakci
metadat a pro validaci (kvalitu) dat.
Dal‰í komponenty jsou pro verzování
aplikace, click-stream anal˘zu a práci 
s XML soubory. V˘voj aplikace fiídící
datové toky probíhá ve vizuálním
prostfiedí s vyuÏitím pfieddefinovan˘ch
komponent a 3G jazyka. V˘kon 
je zaji‰tûn paralelní architekturou 
a moÏností rozloÏení zátûÏe. 

Analytické servery 
a nástroje (OLAP)



Konektivita
Základní nástroj pro pfiipojení aplikací 
k databázím IBM Informix je IBM
Informix Client SDK. Provozní verze
Client SDK  je IBM Informix Connect.

IBM Informix Client SDK

Databázové API rozhraní pro  prostfiedí
C, C++, Java, Cobol a rozhraní JDBC,
ODBC a OLE DB.

IBM Informix JDBC, Driver for Perl

Obecné JDBC rozhraní (Type 4) pro
konektivitu z aplikací v jazyce Java 
a rozhraní pro jazyk Perl.

Rodina produktÛ DB2 Connect
umoÏÀuje pomocí protokolu DRDA
pfiipojení na databázové servery
DB2/400 a DB2/390.

DB2 Connect Enterprise Edition
- pfiedstavuje fie‰ení umoÏÀující pfiímé
víceuÏivatelské pfiipojení k serverÛm
DB2 na z/Series a i/Series.

DB2 Connect Personal Edition - pfiímé
pfiipojení z jednouÏivatelské pracovní
stanice k serverÛm DB2 na z/Series 
a i/Series.

Gateways – rozhraní na databáze
tfietích stran
Gateways integrují data SQL a non-SQL
datov˘ch zdrojÛ a databází tfietích
stran. Dodávají se dvû komponenty 
- Enterprise Gateway Manager 
a Gateway with DRDA.

IBM Informix Enterprise gateway Manager,
Gateway Manager with DRDA

Rozhraní databázov˘ch serverÛ IBM
Informix na databáze tfietích stran 
v heterogenním prostfiedí.

Moduly DataBlade
IBM Informix moduly DataBlade roz‰ifiují
databázov˘ server IDS 9 o zpracování
netradiãních dat, jako jsou geografická

a prostorová data, video/audio,
dokumenty, objekty jazyka Java, HTML,
XML, ãasové fiady a obecnû o jak˘koli
datov˘ typ, kter˘ lze definovat 
v objektovû orientovan˘ch jazycích.
UmoÏní zpracování obchodní logiky
pfiímo v databázovém serveru. Pfiíklady
modulÛ Datablade: 

• fulltextové zpracování dokumentÛ

• generace HTML a XML

• zpracování prostorov˘ch 
a geografick˘ch dat

• zpracování multimediálních dat

• práce s ãasov˘mi fiadami

• analytické moduly pro rozpoznávání
osob

Nástroje pro administraci 
a zv˘‰ení v˘konu databáze
Nástroje pro administraci patfií mezi
nezbytné komponenty pro konfiguraci 
a optimalizaci serverÛ. Dodávány jsou
dva nástroje pro administraci IBM
Informix. Server Administrator (ISA) 
je soubor administrátorsk˘ch utilit 
pro vzdálenou správu serveru (Internet).
Server Studio JE je administrátorsk˘
nástroj v jazyce Java s roz‰ífienou
funkcionalitou.

IBM Informix Server Administrator

Nástroj pro vzdálenou administraci
databázov˘ch serverÛ IBM Informix 
z  webového prohlíÏeãe.

Server Studio Java Edition
Grafické administrátorské prostfiedí 
v Javû.

IBM Informix MaxConnect

Pro zv˘‰ení v˘konu databázového
serveru pfievzetím správy uÏivatelsk˘ch
pfiipojení a koncentrací dat.

DB2 Connection Concentrator

Pro zv˘‰ení v˘konu databázového
serveru na základû koncentrace dat.

IBM Informix I-Spy

Monitorování ãinnosti databáze, filtrace
dat a uÏivatelsk˘ch pfiipojení.

Four J’s Business Development Suite

V˘vojové prostfiedí pro v˘voj
tfiíúrovÀov˘ch aplikací s uÏivatelsk˘m
rozhraním v MS Windows a na
webov˘ch prohlíÏeãích (Java, HTML,
XML, W@P).

IBM Informix Object Translator

Generace a vizuální v˘voj (drag&drop)
objektÛ pro zpracování XML dokumentÛ.

IBM Informix Data Director for Web

Grafické prostfiedí pro v˘voj HTML/XML
stránek.

IBM Informix 4GL, SQL, ESQL/C,
ESQL/Cobol

Nástroje pro tvorbu rozsáhl˘ch
databázov˘ch aplikací ve znakovém
prostfiedí v jazycích 4GL, SQL, C 
a Cobol.

IBM Informix MetaCube

Klientsk˘ nástroj pro analytické aplikace
s produkty IBM Informix. 

IBM OfficeConnect

Prostfiedí pro v˘voj databázov˘ch
aplikací v Microsoft Excel. Urãeno 
pro architekturu client/server i pro Web.

DB2 Development Center

V˘vojové prostfiedí pro v˘voj
databázov˘ch aplikací. UmoÏÀuje v˘voj
uloÏen˘ch procedur, uÏivatelsky
definovan˘ch typÛ a funkcí pro pfiístup 
k DB2 z prostfiedí Web Services, MQ
Series a dal‰ích.

IBM Informix Visionary

Grafické v˘vojové prostfiedí pro gene-
rování komponentov˘ch grafick˘ch 
a internetov˘ch aplikací.

IBM Informix C-ISAM

Soubor knihoven pro v˘voj relaãních
serverÛ pro stfiednû rozsáhlé transakãní
aplikace.
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Komponenty a správa V˘vojové nástroje
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Reference v âeské republice

Produkty divize databázov˘ch serverÛ jsou provozovány v âeské republice u více neÏ tisíce zákazníkÛ v témûfi v‰ech odvûtvích.
Celkov˘ poãet licencovan˘ch uÏivatelÛ dosahuje nûkolik desítek tisíc (nejvût‰í aplikace v âeské republice má 10 000 uÏivatelÛ).

Odvûtví:

• státní správa a samospráva

• sektor prÛmyslu

• bankovní sektor

• doprava

• telekomunikace

• obchod a sluÏby

V pfiípadû potfieby konkrétní reference nás prosím kontaktujte na adrese uvedené  na zadní stranû.

...IBM je ideálním
partnerem pro rozvoj
Va‰eho informaãního
systému!
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Passport Advantage (PA) je obchodní
model IBM pro prodej licencí, upgrade 
a technické podpory pro v‰echny
produkty softwarové skupiny IBM 
- Lotus, Tivoli, WebSphere, DB2 
a od roku 2002 také pro produkty IBM
Informix. Pro produkty IBM Informix je
tak moÏno vyuÏít stejnû v˘hodné
moÏnosti (technické i obchodní) jako pro
ostatní produkty IBM Software Group
(SWG). PA je zaloÏen na jednoduchém
principu – ãím více softwarov˘ch
produktÛ IBM SWG zákazník zakoupí,
tím vût‰í dostane slevu. Pro velké
spoleãnosti (napfi. holdingového typu) je
moÏné s v˘hodou vyuÏít jedinou PA
smlouvu pro celou skupinu holdingu.
Pro státní instituce a pro ‰kolské 
a vzdûlávací instituce je stanovena
sleva, odpovídající vysoké kategorii PA
pro státní správu. 

V˘hody Passport Advantage:

• Pfiíznivé ceny IBM SWG produktÛ
(v‰ech)

• MoÏnost získávat mnoÏstevní slevy 

• Flexibilní systém s jednoduch˘mi
pravidly 

• SníÏení nákladÛ na správu licencí

• Nové typy licencování (na CPU,
apod.)

• Technická podpora pfii fie‰ení
problémÛ

• Pravidelné zasílání nejnovûj‰ích verzí

Dal‰í podrobnosti: 
ibm.com/software/passportadvantage

·kolící stfiedisko skupiny Data Mana-
gement Software zaji‰Èuje ‰kolení v‰ech
produktÛ IBM Informix, ‰kolení produktÛ
DB2 se pfiipravuje.

Roz‰ífiení portfolia:

Vedle tradiãních Informix produktÛ se
portfolio nabízen˘ch kurzÛ roz‰ifiuje 
o programování v jazyku Java 
a administraci OS AIX. Dále jsou
pfiipravovány kurzy na nejnovûj‰í verzi
IDS 9.40 a kurzy pro technickou
podporu.

Mobilní ‰kolící stfiedisko:

·kolení Informix produktÛ mÛÏe b˘t 
na pfiání zaji‰tûno v prostorách
zákazníka s vyuÏitím na‰eho techni-
ckého vybavení.

Nové strategie:

V pfiípravû je internetov˘ vzdûlávací
kanál (e-learning) s pfiedpokládan˘m
termínem uvedení polovina roku 2003.

Dal‰í podrobnosti:
ibm.com/cz/software/informix_edu/
index.html

Ladûní v˘konnosti DB serveru a aplikace

• návrh a optimalizace struktury
databáze IBM Informix databáze

• ladûní a optimalizace v˘konnosti
instance DB serveru

• optimalizace dotazÛ do DB serveru

• optimalizace aplikaãního kódu 

v prostfiedí v˘vojov˘ch nástrojÛ IBM
Informix

Správa softwarového produktu IBM Informix

• konfigurace produktÛ IBM Informix

• migrace produktÛ IBM Informix 
na vy‰‰í verze

• instalace a reinstalace produktÛ IBM
Informix

• navrÏení a konfigurace zálohování DB
serveru (net˘ká se Storage Manager
aplikací tfietích stran)

• implementace replikací (HDR, ER)

• fie‰ení nekonzistentností DB serveru

• pravidelná kontrola a monitorování
provozních systémÛ

V˘voj aplikací

• pomoc pfii v˘voji aplikací v prostfiedí
IBM Informix produktÛ

• migrace z Informix 4GL do prostfiedí
webu a e-business (HTML, Web
services, XML, Java, aj.) 
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Obchodní model
Passport Advantage

·kolení a technická
podpora

SluÏby konzultanta
produktÛ IBM Informix

„IBM pomÛÏe 
s v˘vojem aplikací
‰it˘ch na míru 
Va‰im potfiebám.“
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WebSphere Software
Produkty fiady WebSphere umoÏÀují
nejen snadn˘ pfiechod na eBusiness,
ale také integraci dosud neintegro-
van˘ch aplikací a dále podporují
efektivní t˘mov˘ v˘voj nov˘ch aplikací.

Základním produktem je WebSphere
Application Server vytváfiející otevfienou,
na standardech zaloÏenou, platformu
pro provoz webov˘ch aplikací. K tomuto
základnímu fie‰ení patfií fiada doplÀkÛ,
zaji‰Èujících ‰kálovatelnost a dostup-
nost tûchto aplikací.

Souãástí fiady WebSphere jsou také
produkty WebSphere MQ, které
umoÏÀují jednoduché a spolehlivé
propojování zcela odli‰n˘ch informací
na více neÏ 35 rÛzn˘ch platformách 
a operaãních systémech. Toto fie‰ení je
velmi vhodné i pro aplikace typu B2B,
vzhledem k silné podpofie standardu
XML.

V˘vojov˘ nástroj WebSphere Studio
patfií k tomu nejlep‰ímu, co mohou
v˘vojáfii pouÏít, mj. i díky podpofie
t˘mového v˘voje rozsáhl˘ch aplikací.
V˘sledkem vyuÏití tûchto nástrojÛ jsou
platformovû nezávislé aplikace,
provozovatelné v rÛzn˘ch aplikaãních
serverech, nad rÛzn˘mi databázemi 
a v rÛzném operaãním prostfiedí.

Lotus Software
Lotus je tradiãním pojmem pro oblast
software, typu GroupWare. Ve struktufie
IBM software jsou logem Lotus
oznaãovány produkty, které slouÏí 
pro komunikaci, kooperaci a koordinaci
pracovních t˘mÛ. Profilace je ãlenûna
do tfiech skupin. Skupina Messaging 
& Collaboration je reprezentována
hlavními produkty Lotus Notes, Lotus

Domino, Lotus QuickPlace a Lotus
Sametime. Druhá skupina obsahuje
produkty Knowledge Managementu
poãínaje fiízenou dokumentací Lotus
Domino.Doc a Lotus Workflow, pfies
nástroje pro integraci s relaãními
databázov˘mi systémy aÏ po expertní
systém Lotus Discovery Server. V tfietí
skupinû jsou nástroje pro eLearning,
reprezentované systémem Lotus
LearningSpace.

Tivoli Software
Tivoli Software je komplexní fie‰ení
správy heterogenních informaãních
systémÛ, které zahrnuje i komponenty
pro automatizaci zálohování, archivace
dat z databázového prostfiedí. Tivoli
Storage Resource Management je
soubor rÛzn˘ch modulÛ k zabezpeãení
v‰ech fiídících funkcí v oblasti SAN
(vãetnû nov˘ch technologií jako LAN
Free a Serverless záloha/obnova) tak,

aby v˘sledkem bylo integrované fiízení
SAN a ochrana dat.

Platformy IBM Software
Produkty IBM Software Group jsou
portovány pro nejroz‰ífienûj‰í operaãní
systémy: IBM AIX, HP-UX, HP/Compaq
/DEC Tru64, Sun Solaris, SGI IRIX,
Linux, Reliant UNIX, Windows
NT/2000/XP, systémy spoleãnosti 

Caldera/SCO, aj. Kromû software IBM
Informix jsou produkty IBM Software
portovány také na v‰echny hardwarové
platformy IBM: pSeries, iSeries 
a zSeries.
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Pfiehled dal‰ích
produktÛ

IBM Software Group

„Dostupnost konkrétního
produktu a jeho verze 
na konkrétní platformû
Vám rádi sdûlíme 
na základû Va‰eho
dotazu.“
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