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CIO WEBINÁR: VIRTUÁLIS DATACENTER 

CIO webinár  
sorozat 

Első alkalom:  
2021. január 12. kedd 18.30-19.15 

Virtuális datacenter 
 

A sorozat minden második héten keddenként folytatódik 18.30-as 
kezdéssel (egy nyári szünet beiktatásával). 
 

Rendező: INTEGRITY Kft. 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://integrity.hu/
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Az INTEGRITY CIO webinár sorozat honlapja: 
https://integrity.hu/webinar/cio/ 

 
Kérdéseiket az alábbi címen várjuk: 
mailto:webinar2021@integrity.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A prezentáció anyagai használatának licencfeltétele: 

 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi 
Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható. 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://integrity.hu/webinar/cio/
https://integrity.hu/webinar/cio/
mailto:webinar2021januar12@integrity.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
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Köszöntöm webinárunk minden kedves résztvevőjét! 
 

Először 25 percben rövid általános ismertető következik a 

 virtuális datacenterről (VDC),  

 az INTEGRITY Kft. által nyújtott virtuális datacenter szolgáltatás 
lehetőségeiről, 

 

 majd egy rövid élő bemutató arról, hogy vehet ügyfelünk birtokba, 
majd használhat egy saját virtuális datacentert (VDC-t); 

 

 ezután pedig a beérkezett kérdésekre igyekszünk válaszolni, illetve 
online is lehetőség van kérdéseket feltenni (lehetőleg chat 
üzenetben), ha igény van rá még 19.15 után is maradhatunk. 

 
Dravecz Tibor 
ügyvezető 
INTEGRITY Kft. 

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://integrity.hu/
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 Mi a virtuális datacenter?1 
o Virtuális datacenter és a szoftver definiált datacenter (SDDC) lényegében 

egymás szinonimái. 
o Virtuális datacenter, mint szolgáltatás (Virtual Data Center as a Service 

/VDCaaS/). 
 

 Infrastrutúra, mint szolgáltatás (Infrastructure as a Service /IaaS/) 
 

Virtualizált szerver infrastruktúra/virtuális szerverek 
 

Virtuális datacenter Hosztolt (menedzselt) 
privát cloud 

Virtuális privát szerverek 

 

Fizikai szerverhoszting 
 

dedikált szerverek/ 
menedzselt szerverhoszting 

co-location szerverhoszting 

                                                           
1 "Definition - What does Virtual Data Center mean? A virtual data center is a pool or collection of cloud infrastructure resources specifically designed for enterprise business 
needs. The basic resources are the processor (CPU), memory (RAM), storage (disk space) and networking (bandwidth). It is a virtual representation of a physical data center, 
complete with servers, storage clusters and lots of networking components, all of which 
reside in virtual space being hosted by one or more actual data centers."    https://www.techopedia.com/definition/30463/virtual-data-center  

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://www.techopedia.com/definition/30463/virtual-data-center


 

INTEGRITY Kft., CIO webinár Virtuális datacenter 5/26 

CIO WEBINÁR: VIRTUÁLIS DATACENTER 

Virtuális datacenter versus privát cloud 
 

Virtuális datacenter szolgáltatás 
 

 Rendelkezésre-álló erőforrások (vCPU, 
RAM, storage, hálózat stb.) 

 
 

 Pay-as-you-go alapú használat 
 

 Változó vagy alkalmi igénybevétel 

Hosztolt (menedzselt) privát cloud 
 

 Dedikált szerverek 

 Dedikált storage vagy SAN storage 
szolgáltatás 

 

 Alapvetően flatrate előfizetés 
 

 Kevésbé változó igénybevétel 
 
 
 

 Kombinálható a virtuális datacenter és a privát cloud,  
o illetve akár ezek egyes komponensei, 

valamint 

 egymást kiegészíthetik ezek. 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Privát cloud 
 

 N db fizikai szerver 
o produkciós szerverek 
o kiegészítő szerverek (backup, menedzsment stb.) 

 K db storage, 
o de lehet hyperconverged architektúra is (SDS2) 
o opcionális SAN szolgáltatás 

 LAN 

 Tűzfalak 

 Külső hálózati (Internet) kapcsolat(ok) 
 

Bizonyos szolgáltatásokat az előfizető saját erőből oldhat meg, vagy szolgáltatótól vehet igénybe, 
pl. virtuális gépek mentése, (hypervisor stb. szintű) menedzsment, DR site stb.  

                                                           
2 software definied storage 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Virtuális datacenter 
 

 Garantáltan rendelkezésre-álló erőforrások 
o processzor (vCPU) 
o RAM  
o storage kapacitás 
o hálózati erőforrások 
o stb. 

 

 Lekötött erőforrások 

 Átalány előfizetésű erőforrások 

 Opcionális dedikált erőforrások 

 Aktuális erőforrás-használat 
 

Például: 

 100 vCPU 

 200 GB RAM 

 10 TB SDS storage 

 800 Mbps gar. Internet 
sávszélesség 

 

 8 TB SAN storage 

 24 vCPU, 96 GB RAM 
 

 GB*perc RAM, … 
 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Skálázhatóság 
 

 

Például: 

 vertikális:  
8 vCPU/ 8 GB RAM  ->  16 vCPU / 32 GB RAM  ->  112 vCPU/ 200 GB RAM  ->  8 vCPU/ 8 GB RAM 

 horizontális:  
6 db VM -> 12 db VM    ->  200 db VM -> 6 db VM  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Vertikális skálázás (“scaling up”): 
Üzemközben (VM-ek leállása nélkül) változtatható a VM-ek 

 processzorszáma (vCPU), 

 RAM mérete. 
 
Horizontális skálázás (“scaling out”): 
Bármikor indíthatók (power on) és leállíthatók (shut down) VM-ek. 

____________________________ 
 

Azaz bármikor változtatható  

 a futó VM-ek száma  

 és ezen belül az egyes VM-ek konfigurációja (akár leállás és 
üzemszünet nélkül3). 

                                                           
3 guest OS, azaz a VM-en futó OS-től függően, aszerint, hogy az támogatja-e ezt (Windows Server és egy sor Linux disztribúció támogatja, hogy üzemközben adjunk a virtuális 
gépnek plusz processzorokat, több RAM-ot …, a visszavétellel kapcsolatban viszont legyünk óvatosak, lehetséges lehet, de tájékozódjunk és teszteljünk mielőtt ilyet teszünk) 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Horizontálisan nem skálázható szolgáltatások, pl. MySQL, PostgreSQL, 

- illetve ezek bizonyos korlátokkal skálázható csak horizontálisan. 
 

horizontális jól skálázható szolgáltatások: 

 webszerverek (általában), 

 load balance-erek, 

 tűzfalak, 

 fileszerverek, 

 bizonyos adatbázis-kezelők (pl. MongoDB, Cassandra stb.),  

 stb. 
 

Mindazonáltal majd látjuk, hogy a horizontálisan nem skálázható 

alkalmazásokon miként segíthet a virtuális datacenter úgy, hogy a 

vertikális skálázhatóság határáig elmehessünk.   

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Storage szolgáltatás 
 

A storage szolgáltatás lehet: 

 SAN szolgáltatás 

 szoftver definiált storage (hyperconverged) 
 
Lehet shared és dedikált tömb (akár SAN, akár SDS esetén), 
lehet dedikált SAN storage is; 
- ezek a lehetőségek szabadon kombinálhatók. 
 
Előfizetés  

 flatrate, illetve  

 SDS esetén per használat alapú (tárterület * idő). 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Georendundacia 
 
Georedundáns cluster + Georendundás storage 
 
Georendáns esetén 2+2-es adatredundancia, 

 azaz földrajzi helyenként 2-2 adatpéldány, 

 egy fölrajzi hely kiesése esetén is még teljes a másik földrajzi helyen 
a redundancia,  
o mind 'compute', mind adat- (storage), mind hálózati szinten. 

 
Egyik földrajzi helyet erő károsodás esetén is zavartalan a másik földrajzi 
helyről a szolgáltatás - nincs üzemkiesés. 
 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Rendelkezésre-állás és hibatűrés 
 
Magas rendelkezésre-állás (High-Availability /HA/) 
 
Live migráció  

 VM migrálása egyik fizikai kiszolgálóról másik kiszolgálóra 

 virtuális diszkek migrálása egyik fizikai storage-ról a másikra 
 
Várható (pl. rendszer által előre jelzett4) fizikai meghibásodás vagy fizikai 
meghibásodás esetén VM-eket a rendszer automatikus más kiszolgálóra 
mozgat (HA). 
  

                                                           
4 lásd továbbá a megjegyzést a 21. oldalon 

https://integrity.hu/webinar/cio/


 

INTEGRITY Kft., CIO webinár Virtuális datacenter 14/26 

CIO WEBINÁR: VIRTUÁLIS DATACENTER 

Automatikus terhelés-elosztás 
 
Automatikus a rendszer a fizikai gépek között mozgathatja a VM-eket 
annak érdekében, hogy adott VM megkapja a neki konfigurált maximális 
erőforrásokat. 
 
 

Bizonyos clustereinkben megnövekedett terhelés esetén automatikus 
fizikai gépek állhatnak üzembe (power on és boot). 
 
 

Virtuális gépekhez megadhatók feltételek, miszerint  
- adott virtuális gépeknél preferált, hogy azonos fizikai kiszolgálón fussanak, 
- más virtuális gépeknél pedig elvárt, hogy azok mindig különböző fizikai kiszolgálón fussanak. 
 
 

(Szerviz- és erőforrás-tartalék szervergépeink, storage-aink is szükség esetén üzembe állíthatók, de ez már 
manuális konfigurálást igényel. Attól függően, hogy látjuk több fizikai eszközre van szükség a jövőben, 
folyamatosan előre bővítjük rendszereinket.) 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Menedzsment 
 

Egy előfizető egy vagy több virtuális datacenterre (VDC-re) fizethet elő, 
 
az előfizető kap egy ún. administrator accountot, és maga vehet fel 
különféle szerepkörű és jogosultságú felhasználókat. 
 
Ezek után maga hozhatja létre, mint majd a bemutatón láthatjuk: 

 privát virtuális hálózatait (VLAN-ok), 

 virtuális szerverfarmjait, 

 ezek között hálózati kapcsolatokat definiálhat, 

 ezekben virtuális gépeket  

 hozhat létre, 

 konfigurálhat, telepíthet, 

 ezeket elindíthatja vagy leállíthatja. 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Mentés 

Mindig javasolt, hogy több szinten történjék mentés, így  

 virtuális gép szinten, 

 OS és alkalmazás szinten. 
 

Virtuális gépek ún. image szintű mentését a Szolgáltató biztosítja,  

 per VM alapon fizethető elő mentés,  

 különféle mentési szolgáltatások választhatóak, 

 különféle mentési paraméterek (pl. retenció), 

 illetve mind mentésre, mind replikációra lehetőség van, 

 mentés és replikáció több szinten, többféle technikával 
támogatott5, 

 és DR szolgáltatások is előfizethetők. 
                                                           
5 pl. Veeam Backup és Replication, de pl. SAN storage szintű is lehet, valamint lehet más helyre történő backup copy és/vagy replikáció; 
a Veeam Backup deduplikált szintetikus mentést véges;  
mentés, illetve replikáció történhet ügyfeleink (akár nálunk, akár máshol működő) privát cloudja és VMware vCloud szolgáltatásaunk között 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Miért használjuk virtuális datacentert?  

Kihívások: Változó, időszaki és alkalmi erőforrás-igények 
 

Változó erőforrás-igények 
 karácsonyi vásárok, Black Friday-k 

 DoS/DDoS támadások 

 szoftver hatékonyság problémák 
 

Időszakos erőforrás-igények 
 tesztelések, tesztek 

 fejlesztések 

 upgrade-ek 
 

Alkalmi erőforrás-igények 
 katasztrófahelyzet (katasztrófa site biztosítása) 

 ad-hoc számítási feladatok (akár csak órákig, napokig tartó nagy erőforrás-igényű feladatok) 

 bemutatók, rendezvények, online közvetítések, oktatások 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Méret- és gazdasági korlátok  
többé nem jelentenek akadályt 
 

Nem csak nagyvállalatok számára, de közepes és kisvállalatok (KKV), és még akár 
magánszemélyek részére is fit szolgáltatás lehet virtuális datacenter igénybe vétele. 
 
Virtuális datacenterben lehet akár nulla az éppen használt gépek száma, lehet akár 
csak néhány használt gép, és akár sok ezer futó virtuális gép is kiszolgálható.  
 
A horizontális skálázhatóság tehát a zéró aktuális használattól (egyáltalán nincs futó 
virtuális gép a VDC-ben) a 'csillagos égig' terjed,  
- vertikálisan a pár GB RAM-tól a sok TB-os skáláig terjedhet a lefedehető erőforrás-
használat,  
- speciális alkalmazásokhoz akár MB RAM-os nagyságrend is elég lehet6, ugyanakkor 
100 vCPU feletti több 100 GB RAM-os virtuális gépek is futtathatók. 
  

                                                           
6 pl. egy RouterOS VPN-kiszolgáló virtuális gépéhez már 64 MB is teljesen elégséges lehet 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Az INTEGRITY Kft. virtuális datacenter szolgáltatásra a VMware vCloud 
szoftvert használja, az INTEGRITY ún. VMware Cloud Provider. 
 
A bemutatón egy teszt előfizetőként  

 birtokba veszünk egy virtuális datacentert,  

 ez a bemutató történetesen egy éles üzemben működő kiszolgáló 
rendszerben történik, 

 a bemutató során a vCloud rendszerünk webes menedzsment 
felületét fogjuk használni, 
o új felhasználót hozunk létre, 
o hálózatokat definiálunk, 
o virtuális szerverfarmot hozunk létre, 
o ebben virtuális gépeket, 
o és el is indítunk virtuális gépet. 

Majd néhány képernyőképet is mutatunk, különböző lehetőségekről. 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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És ekkor jöjjön a bemutató! 
 

Köszönöm a figyelmet, és átadom kollégámnak a szót, hogy tartsa meg 
a demonstrációt. 

 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Megjegyzések 
 
11. oldal 
A vCloud szolgáltatásunkban  

 kétféle szoftver definiált storage technológiát használunk 

 hyperconverged kiszolgálásban történetesen a VMware VSAN-t. 
Ez utóbbi díjazása tárterület * idő alapú (GB*perc, bár havi szinten órákra felkerekítve számolunk el), 
azonban nem a hasznos adatok mennyisége, hanem a ténylegesen fizikailag foglalt tárterület használatát 
kell előfizetőként fizetni; ezért pl. más a díja egy RAID6 avagy egy 1+1-es típusú tárolásnak, és persze egy 
georeundáns tárolás esetén értelemszerűen nagyobb a díja 2+2-es tárolásnak, amikor 4-szeres a fizikai 
tárhely-foglalás, mint mondjuk amikor az egyes helyszíneken RAID5-ös tárolást alkalmaznánk (egyik és 
másik telephelyen is RAID5-ben tárolnánk az adatokat). Georedundáns szolgáltatásokban 2+2-es tárolás 
az általunk preferált. 

 
13. oldal 
Bizonyos hardverek jeleznek előre hibát, és a VMware támogat egy ún. Proactive HA-t, de túl sok false pozitív 
esetet tapasztaltuk eddig tesztkörnyezetekben, hibajelzésre jelenleg technikai ügyeletünk reagál, és hoz 
döntést, hogy valamely gyanús hardverről indítsunk-e átköltözést másik hardverbe (más az egyértelmű hiba 
esete, de gyanú esetén.) 
 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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14. oldal 
VMware vCloud funkcionalitásról 
A VMware vSphere-nek, mely privát cloudban alkalmazható, különféle licencei vannak, pl.  

 a VMware vMotiont, és így a VMware HA-t még nem támogató VMware vSphere Essentials (tipikusan 
éppen ezért mi legalább az Essentials Plust javasoljuk produkciós környezetben),  

 vagy az ún. VMware vSphere Essentials Plus, mely már támogatja a VMware HA-t, de még az 
automatikus terheléselosztást (DRS) nem,  

 és vannak bővebb licencek, mint pl. a VMware vSphere Standard, Enterprise, Enterprise Plus,  

 ez utóbbinak felel INTEGRITY vCloud szolgáltatása, ebben már az Enterprise jellemzők elérhetők, licenc 
költségekben persze nem is a VMware vSphere Essentials és Essentials Plus az amivel a vCloud 
összevetendő. 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/


 

INTEGRITY Kft., CIO webinár Virtuális datacenter 23/26 

CIO WEBINÁR: VIRTUÁLIS DATACENTER 

Webináron való részvétel támogatása 
 

Zoomot alkalmazunk most, 2021. január 12-én. 
 
Ha még nem használt Zoomot, akkor kérjük valamivel a 18.30-as kezdés előtt már 
próbálja meg a csatlakozást. 
 
Ha bárkinek bármilyen problémája lenne a Zoom használatával, a webinár 
közvetítéssel, akkor kérheti segítségünket, 
 

 vagy a Zoomban küldhet üzenetet, vagy ha ez nem lehetséges, 

 vagy emailen a webinar2021@integrity.hu címre, 

 vagy, ha 'már minden kötél szakad', akkor a webinár alatt telefonon az alábbi 
számon hívhatja támogatást biztosító kollégánkat: +36 1 7070-87-97 (de inkább 
kérjük, telefonszámuk és nevük megadásával emailen kérjenek visszahívást). 

 
Az előadásunk, majd élő demónk után szóban is lehetőség van hozzászólni a Zoomon 
keresztül. 

https://integrity.hu/webinar/cio/
mailto:webinar2021@integrity.hu
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Adatvédelem 
 

Ajánljuk figyelmükbe az alábbi előadás prezentáció anyagot videokonferenciákkal 

kapcsolatos adatvédelem kapcsán: 

 
https://www.cert.hu/sites/default/files/online_meeting_eloadas_-_huncert_workshop_2020_-_re_0.pdf 

(Ez egy tavalyi ISZT-HunCERT előadás anyaga, mely az alábbi adatvédelmi workshopon hangzott el: 

https://huncert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020) 

 

A résztvevők személyes adatait csak a webinár bonyolításához legszükségesebb mértékben használjuk fel, 
különösen arra, hogy akik be szeretnének csatlakozni a webinárra, azoknak el tudjuk emailen küldeni a 
webinár (Zoom) linkjét, valamint nevet kérünk és telefonszámot, hogy szükség esetén supportot tudjunk 
adni, tudjuk, hogy regisztrált résztvevő kér supportot a konferencián. 
_______________________________________________________________________________________ 

Jelezzük, hogy a Számítástechnikai Alkalmazási Kutatóintézet (SZTAKI) technikai segítséget nyújt a részünkre 
a webinár kapcsán, de regisztrált adatokra Ők nem látnak rá. Segítségüket köszönjük!  
 

Az INTEGRITY Kft. támogatja az ISZT-SZTAKI certjének, a HunCERT-nek a működését, kérjük Önök is 
támogassák! Közös érdekünk iparági certünk támogatása! 

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://www.cert.hu/sites/default/files/online_meeting_eloadas_-_huncert_workshop_2020_-_re_0.pdf
https://huncert.hu/
https://huncert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020
https://www.sztaki.hu/
https://huncert.hu/
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Két hét múlva, 2021. január 26-án CIO webinár sorozatunk 

folytatódik,  

nagyon szorosan jelen webinárunkon bemutatott Virtuális Datancenter technológiához és 

szolgáltatáshoz is kapcsolódó lehetőségek bemutatásával: 

 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Köszönjük a figyelmet, 

és kellemes további estét 

kívánunk, 

Dravecz Tibor 

INTEGRITY Kft. 
 

https://integrity.hu/webinar/cio/

