
Didzis Šimis
10.06.2016

Riski uzņēmumu IT 
nodrošināšanā. 
Situācijas anatomija.



Riski biznesa IT pasaulē

Kāpēc par to runāt un kam par to jādomā?
Māksla vai zinātne?
Stāsta konteksts



Bāze

2 IT modeļi
Viena IT būtība:

IT ir tehnoloģiju kopums, kuru saskaņā ar biznesa 
procesiem un specifiskiem ierobežojumiem lieto cilvēki, 
balstoties uz savam zināšanām, pieredzi un mērķiem.



Risku grupas un kopas

Tehniskie / tehnoloģiskie 
Cilvēku radītie riski 

IT dzīves cikla posmu riski
Uzņēmuma izmērs / profils
Risku vērtētāja pozīcija hierarhijā 



Tātad...

IT pasaule ir risku pārpilna – bezgalīgi daudz dažādu kombināciju 
un variāciju, kurām praktiskā jēga parādās tikai konkrētā situācijā 
un kas laika gaitā bieži vien būtiski mainās.

Virtuālajā pasaulē viss ir ļoti reāls – visam, kas notiek, ir savs 
objektīvais cēlonis un vairāk vai mazāk prognozējamas sekas.

Bezgalīga, vienmēr kustībā esoša substance, kas nepadodas 
uzskaitījumam.



Kas īsti ir riska apstrāde?

Mans piedāvājums ‐ risks ir kompromiss starp
ieguvumiem no kaut kā darīšanas vai nedarīšanas un
zaudējumiem/problēmām dēļ tās pašas
darīšanas/nedarīšanas varbūtīgajā gadījumā, ja kaut kas
notiks ne tā, kā paredzēts.

Alternatīvi: darījums, kas noslēgts ar sevi, kurā mēs
plānoto ieguvumu pērkam par “potenciālā negatīvā
rezultāta iestāšanās varbūtību”...

...ņemot vērā to, ka negatīvais rezultāts var būt kā
neatgriezenisks, tā arī īslaicīgs, procesa gaitā gaitā labojams
un minizējams.



Kā cīnīties ar riskiem?

Nekādas universālas receptes nav, bet...

Ir atbalsta punkti:
atkarīgs no risku grupas
plānojot procesus un procedūras
piemērojot labās prakses un pieredzes (ITIL)
analizējot situācijas un seku varbūtības
reaģējot post factum uz kaut kādām praksē
piedzīvotām situācijām
utt.



Piemēram...

Tehnisko risku grupa: pilnīgi skaidri zināmas situācijas,
sekas un metodes, kā cīnīties. Klāsteri, RAID masīvi,
virtualizācijas, balansieri, multipath networking utt.
Jautājums ir tikai naudā un kompetencē
Parādoties cilvēciskajam faktoram: Vairs nekas nav
viennozīmīgs. Rūpīgi jāanalizē seku smagums
hipotētisko negadījumu rezultātā, jāplāno procesi, lai
sliktākās situācijas rezultāts būtu mazāk bīstamas sekas,
jāpiemēro nozares labās prakses procesu vadībā un
kontrolē.



Pats galvenais:

Risku vadība ir nepārtraukts process, nevis
vienreizējs pasākums. Ir regulāri jāpārskata
kritiskie posmi, to darbības kvalitāte un
iespējamās apstākļu izmaiņas, kuras var nemanot
novest pie jaunām situācijām un sekām.



Tradicionālās slimības un receptes

Jauna biznesa uzsākšana: risks zaudēt visus savus
ieguldījumus. Zāles: CLOUD un full service office arenda
Programmatūras izstrādes projekti: pilns PM risku spektrs.
agile and DevOps
Lielu INFRA būvēšana: pilns PM risku spektrs. Zāles – Cloud
un DevOps
Biznesa sistēmu ieviešanas projekti: pilns PM risku spektrs.
Zāles – robežu vadība, prasību normalizācija, PM
kompetence



Prakse: Cloud vs. OnPrem 

Vispirms novedam pie kopsaucēja

IaaS līmenī – nekādas atšķirības
SaaS līmenī – CLOUD uzvar:

OnPrem gadījumā visu būvējat saviem spēkiem. CLOUD
gadījumā – saņemat pamatā gatavu profesionālu produktu
OnPrem gadījumā jums pieejams tikai tas, kas jums ir.
CLOUD gadījumā pieejamie resursi un zināšanas par
kārtām lielāki.



Populārākā pilsētas leģenda

CLOUD gadījumā būšu atkarīgs, bet OnPrem
gadījumā esmu brīvs...



Nobeiguma secinājumi ‐ 1

Cilvēkiem ir tieksme pakļauties dažādiem 
stereotipiem un tāpēc ļoti bieži iznāk saskarties ar 
to, ka daži riski tiek uzskatīti par ļoti nopietniem, lai 
gan patiesībā tādi nemaz nav. Vienlaicīgi tie paši 
cilvēki mīl neieraudzīt pavisam reālus riskus, par 
kuriem būtu nopietni jādomā.



Nobeiguma secinājumi ‐ 2

Paši par sevi riski nebūt nav ļaunums. Bieži vien
risks ir iespēja vinnēt kaut ko, kas nav iegūstams
ikdienas pelēcībā un “absolūti drošā” standarta
rīcības modelī. Viss ir atkarīgs no tā, cik labi mēs
apzināmies risku duālās dabas būtību un ko mēs ar
to darām.



Nobeiguma secinājumi ‐ 3

Par riskiem vajag domāt tikai kontekstā ar
ieguvumiem. Ar uzsvaru uz ieguvumiem, bet ar
vēsu prātu izvertējot ieguldījumu un negadījuma
varbūtību.



Paldies par uzmanību! 
Didzis Šimis
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