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Az informatikában a felhasználók nem feltét-
lenül szeretik a radikális változásokat: sem az 
it-vezetők, sem a felettük-mellettük álló gaz-
dasági-pénzügyi vezetők nem szívesen vág-
nak bele olyan megoldásokba, amelyek alap-
jaiban rengetik meg a korábbi működési mó-
dot. Ezért aztán sokan idegenkednek még a 
számítási felhőtől.

Meglévő eszközökkel

sokat enyhíthetnek ezen az idegenkedésen 
a privát felhők – mondja Budai Péter, a mic-
rosoft magyarország termékmenedzsere –, 
ezek ugyanis sokkal közelebb állnak a jelen-
legi informatikai infrastruktúrához, mint a nyil-
vános felhőszolgáltatások, amelyek a vállala-
ti vezetők nem kis része számára még mindig 
szinte a science fiction kategóriájába tartoz-
nak. Egy privát felhő kisebb változást jelent a 
cég életében – hiszen saját infrastruktúrán, 

saját kezelésben tartott alkalmazásokon és 
adatokon lehet megvalósítani –, és így lehe-
tőséget ad az eddigi befektetések hasznosí-
tására, legyen szó akár informatikai eszkö-
zökről, akár a dolgozók szakértelméről.

A privát felhő lehetőségeit nem csak a 
legnagyobb cégek használhatják ki, mondja 
Budai Péter. Természetesen ezeknél valósít-
ható meg a legkönnyebben az a fajta belső 
működési mód, hogy az it-részleg amolyan 
informatikai szállítóként szolgálja ki az üzle-
ti területeket: szabott szolgáltatási köre van, 
meghatározott díjszabással és teljesítési fel-
tételekkel. 

ilyenkor az informatikai csapat rend-
szerint két részre oszlik: az egyik az infra-
struk túrával, a másik az alkalmazásokkal 
foglalkozik. Ebben a felállásban az infrastruk-
túráért felelős részleg ügyfelei nem a végfel-
használók, az üzleti területek, hanem a másik 
informatikai részleg. utóbbiak így nagyobb 
figyelmet szentelhetnek az üzleti igények 
jobb kiszolgálására, a fejlesztésekre, mert 
az infrastruktúra gondjai nem terhelik őket. 
De megoldható mindez úgy is, hogy mind a 
szolgáltató, mind a megrendelő az informati-
kai részlegen van – ezt már a kisebb cégek is 
könnyen megléphetik. 

Fokozott automatizálás

Privát felhőt rendszerint nem a nulláról épít ki 
egy vállalat: a virtualizáció és a hozzá tartozó 
rendszerfelügyelet (a microsoft tech nológiái 
esetében a Hyper-V és a system  cen ter) 
ad ja a felhő alapját. Ezt kell  kiegészíte ni a 
felhők lényegét jelentő nagyfokú fo lya mat-
auto matizációval és a felhasználói ön ki szol-
gálás lehetőségével (a microsoftnál eze ket 
az Opalis-szal és a Virtual machine man ag er 
webes önkiszolgáló portáljával oldják meg). 
ily módon a szolgáltatások igénylése és el-
számolása könnyen összekapcsolható a bel-
ső jóváhagyási folyamatokkal és jogosultsági 
szintekkel.

Az automatizálás és a felügyelet jó ki-
alakítása az egyik kulcsmomentum – vallja 

Pető Gábor, az mTV Zrt. it-üzemeltetési ve-
zetője is. A vállalatnál a microsoft eszközeit 
használva szinte az összes üzemeltetői fel-
adatot automatizálták. miközben a szerve-
rek száma a virtualizáció révén 30-ról 90-re 
nőtt, a felügyelettel kapcsolatos feladatokat 
ugyanúgy két-három rendszermérnök látja el, 
mint korábban – ráadásul három műszak he-
lyett egyben. „Harmadannyi idő alatt három-
szor annyi szervert felügyelünk, mint koráb-
ban”– foglalja össze a lényeget Pető Gábor.

A microsoft hamarosan bejelenti, és az 
ősszel forgalomba is hozza felügyeleti esz-
közeinek következő generációját. Ezek kü-
lönválasztják a háttér-infrastruktúra, valamint 
a szolgáltatások menedzsmentjét. utóbbiban 
csak a szolgáltatás logikai struktúráját kell 
felépíteni, például meg kell mondani, hogy az 
alkalmazáshoz szükség lesz adatbázis- és 
webszerverre, ennyi és ennyi felhasználója 
lesz, akik x nagyságú terhelést okoznak. Ezek 
után már a felügyeleti rendszer dönti el, hogy 
mennyi komponensre lesz szükség (mondjuk 
három webszerverre, két megabites sávszé-
lességre), és automatikusan ki is alakítja a 
virtuális környezetet a háttérinfrastruktúrán. 

„A rendszer magától gondoskodik a 
rendelkezésre állásról, a terheléselosztásról, 
hogy az infrastruktúra menedzsmentje a le-
hető legkisebb gondot okozza” – magyarázza 
a rendszer előnyeit Budai Péter. n

Kis lépésekkel
Schopp Attila

Nemcsak egy nagy ugrással, hanem fokozatosan is át lehet 
térni a felhő alapú működésre.

Budai Péter, Microsoft 
Egy privát felhő kisebb változást jelent
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