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Miért érdemes hibrid felhőt használni? 
 

A felhőalapú számítástechnika nagy figyelmet kap, és ennek jó oka van: ez az informatika általános 
iránya. A helyi adatközpontoknak azonban ettől még fontos szerepük van, mind napjainkban, mind 
a jövőben. Sok szervezet számára alapvető fontosságú a hibrid felhő kialakítása e két megközelítés 
ötvözésével.  
 

A Microsoft számára világos ennek a realitása. A megvalósítás megkönnyítése érdekében olyan 
felhőalapú és helyi technológiák széles skáláját kínáljuk, amelyek koherens módon képesek 
együttműködni egymással. Versenytársainktól eltérően rugalmas lehetőséget biztosítunk az Önnek 
megfelelő struktúra kiválasztására. Elkötelezettek vagyunk az Ön által választott megközelítést 
kiszolgáló, konzisztens hibrid felhő biztosítása mellett.   
 

De pontosan mi is az a hibrid felhő? Bár nem könnyű mindenki számára elfogadható meghatározást 
találni, vannak bizonyos nyilvánvaló követelmények. Például a helyi adatközpontokat össze kell tudni 
kapcsolni a felhővel – a Microsoft ezt a problémát az Azure virtuális hálózatok, az Azure ExpressRoute 
és más eszközök segítségével oldja meg. Az egyszerű összekapcsolás azonban még nem elég: a hibrid 
felhőnek ezen túlmenően is egy sor egységes és konzisztens szolgáltatást kell nyújtania.  
 

A Microsoft meggyőződése, hogy egy valódi hibrid felhőnek négy összetevőt kell biztosítania, 
amelyek mindegyike jelentős előnyöket biztosít. Ezek a következők: 
 

 Közös identitáskezelés a helyi és felhőalapú alkalmazásokhoz: javítja a felhasználók 
termelékenységét, mivel egyszeri bejelentkezéssel elérhetik az összes alkalmazásukat. 
 

 Integrált felügyelet és biztonság a hibrid felhő egészében: lehetővé teszi a környezet egységes 
figyelését, felügyeletét és védelmét a jobb láthatóság és kontroll érdekében. 
 

 Egységes adatplatform az adatközponthoz és a felhőhöz: biztosítja az adatok hordozhatóságát, 
valamint a helyi és a felhőalapú adatszolgáltatások zökkenőmentes elérhetőségét az adatok 
részletes elemzése érdekében. 
 

 Egységes fejlesztési és DevOps-folyamatok a felhőhöz és a helyi adatközpontokhoz: lehetővé teszi az 
alkalmazások igény szerinti áthelyezését a két környezet között, valamint a fejlesztők hatékonyságát 
is fokozza, mivel mindkettőhöz azonos fejlesztői környezet használható. 

 

A fenti négy követelmény együttes teljesülése egységes használati élményt biztosít a fejlesztők,  
az adatkezelési szakemberek, az IT-vezetők és a felhasználók számára. Ezt foglalja össze az 1. ábra 
a Microsoft technológiái közül vett példák bemutatásával mindegyiknél. 
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1. ábra: A hibrid felhőnek négy területen kell konzisztens megoldásokat nyújtania: identitáskezelés; felügyelet 

és biztonság; adatplatform; valamint fejlesztés és DevOps. 
 

Mint az ábrán látható, a Microsoft mind a négy területhez kínál hibrid felhőalapú technológiákat. 
Ilyenek például a következők:  

 

 Az Azure Active Directory a helyi Active Directoryval együttműködve biztosít közös identitáskezelést 
a felhasználók számára. 

 

 Az Azure integrált felügyeleti és biztonsági szolgáltatásokat biztosít a felhőalapú és a helyi 
infrastruktúra számára egyaránt. 

 

 Az Azure adatszolgáltatásai az SQL Serverrel együtt konzisztens adatplatformot alkotnak. 
 

 A felhőben működő Microsoft Azure szolgáltatások a helyi Microsoft Azure Stackkel együtt egységes 
fejlesztési és DevOps környezetet nyújtanak. 
 

Mi történik, ha a fenti négy jellemző megvalósulása nélkül próbálunk hibrid felhőt kialakítani? Röviden: 
problémát. A környezetben mindenütt szükségtelen eltérések lesznek. Ezek az eltérések nagyobb 
komplikáltsághoz vezetnek, így a hibrid felhőt nehezebb lesz használni, felügyelni, illetve biztonságossá 
tenni. A kockázatok nőnek, miközben a felhasználók számára megjelenő előnyök csökkennek. 
 

A valóban konzisztens hibrid felhő kialakítása – és az ezzel járó előnyök kiaknázása – helyesebb 
megközelítés. Ez a tanulmány rávilágít, hogy a Microsoft egyedülálló módon képes ezeket az 
előnyöket kínálni. 
 

Követelmény: közös identitáskezelés 
 

Amikor a felhasználók alkalmazásokat érnek el, nem szabad, hogy azzal kelljen foglalkozniuk, hogy ezek 
az alkalmazások a helyi környezetben vagy a felhőben futnak-e. Az egységes identitáskezelés alapvető 
szerepet játszik ebben, éppen ezért hozta létre a Microsoft az Azure Active Directoryt (Azure AD).  
Ez a felhőszolgáltatás biztonságos egyszeri bejelentkezést, az új felhasználók automatikus létrehozását 
és hasonló szolgáltatásokat kínál. 
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Egyszeri bejelentkezés az alkalmazásokba bárhonnan  
 

Senki nem szereti, ha sok különböző jelszót kell megjegyeznie. A nagyvállalatoknál már régen 
megoldották az egyszeri bejelentkezés kérdését, amikor egyetlen bejelentkezés után bármely alkalmazás 
használható. A szoftverszolgáltatások (SaaS) terjedésével azonban ezt a problémát ismét meg kell oldani. 
A felhasználóknak lehetőséget kell adni arra, hogy ne kelljen külön-külön bejelentkezniük minden 
alkalmazásba, hanem egyszeri bejelentkezés után elérhessék a helyi és a felhőalapú (azaz a SaaS) 
alkalmazásokat is. A 2. ábrán az látható, hogyan teszi ezt lehetővé az Azure AD.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: Az Azure Active Directory lehetővé teszi, hogy a felhasználó egyszeri bejelentkezéssel a helyi  

és a felhőalapú alkalmazásokat is elérhesse.  
 

Az Azure AD hibrid felhőben történő használatához első lépésként össze kell kapcsolni a helyi Active 
Directoryt a felhőben működő Azure AD-vel. A felhasználók továbbra is a szokásos módon tudnak 
bejelentkezni – az Azure AD „láthatatlan” számukra, azonban ettől kezdve a helyi és a felhőalapú 
alkalmazásokat egyformán elérhetik úgy, hogy ehhez nem kell ismét bejelentkezniük. Az egyszeri 
bejelentkezés tehát a teljes hibrid környezetre kiterjed.  
 

Az Azure AD támogatja a Microsoft felhőalkalmazásait, köztük az Office 365-öt és a Dynamics 365-öt,  
továbbá számos más szoftverszolgáltatást, például a Google alkalmazásait, a Salesforce CRM-et,  
a Dropboxot, a Boxot, a Slacket, a Service Now-t és több ezer más szolgáltatást. Éppúgy, ahogy  
az Active Directory számos különböző szoftvergyártó helyi alkalmazásaiba lehetővé teszi az egyszeri 
bejelentkezést, az Azure AD számos SaaS-szolgáltató esetében biztosítja ezt a lehetőséget.  
 

Az Azure AD használata az egyszeri bejelentkezéshez más előnyökkel is jár, például a következőkkel:  
 

 Mivel az Azure AD közös fiókot biztosít számos alkalmazáshoz, kisebb szükség van több jelszó 
használatára, amelyeket esetleg több különböző SaaS-alkalmazásban is használnak. Ezáltal javul 
a biztonság, mert ha egy szolgáltatónál adatvédelmi incidens történik, kevésbé valószínű,  
hogy kikerül egy olyan jelszó, amelyet egy másik alkalmazásban is használnak. 
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 Amikor egy felhasználó távozik a vállalattól, a rendszergazda több (akár felhőalapú, akár helyi) 
alkalmazáshoz is megszüntetheti a hozzáférését úgy, hogy egyszerűen eltávolítja az Azure AD-ből. 
Ha külön bejelentkezéseket használna ezekhez az alkalmazásokhoz, a rendszergazdának külön-külön 
kellene ezeket megtalálnia és eltávolítania. 

 
A hibrid identitáskezelés Microsoft általi széles körű támogatottsága egyedülálló a nagy felhőplatform-
szolgáltatók között. Például az AWS Identity and Access Management csak magához az AWS 
platformhoz, illetve az AWS-en futó erőforrásokhoz tartozó identitások kezelésére koncentrál. Az Azure 
AD-től eltérően nem nyújt olyan általános megoldást az egyszeri bejelentkezéshez, amely több gyártó 
felhőalkalmazásaiban működne. 

 
 

 

Hibrid SaaS-alkalmazások 
 

A szoftverszolgáltatásként és helyileg telepített termékként is elérhető alkalmazások a hibrid 
felhőkörnyezet egy másik formáját jelentik. Az Office 365 például több olyan szolgáltatást is 
tartalmaz, amely így működik, köztük az Exchange és a SharePoint is ilyen.  
 

A hibrid világban a hibrid SaaS-alkalmazások igazán hasznosak lehetnek. Például a SharePoint  
Online és a SharePoint Server egységes felügyeleti környezetet kínál, ahogyan az Exchange Online  
és az Exchange Server is. Ezek az alkalmazások a hibrid technológia más előnyeit is nyújtják, így 
a SharePoint keresési funkciója a SharePoint Online-ra és a SharePoint Serverre is kiterjed, vagy  
például ugyanaz az e-mail tartomány használható az Exchange Online-ban és az Exchange  
Serverben is.  
 

A hibrid SaaS-megoldásoknak más alkalmazásokhoz hasonlóan meg kell oldaniuk az identitások 
kezelését. Az Office 365 esetében ezt a kihívást az Azure AD oldja meg. Az Office 365-öt használó 
minden szervezet használja az Azure AD-t,még ha explicit módon nem is látszik. Ez teszi lehetővé 
például a licencek hozzárendelését bizonyos Office 365-alkalmazásokhoz az AD-csoportok alapján, 
hogy egy adott csoport minden tagja hozzáférést kapjon. A hibrid identitáskezelés és a hibrid  
SaaS-alkalmazások együttes használata egy újabb módja annak, ahogyan a konzisztens hibrid 
felhő értéket nyújt a szervezet számára. 
 

 
 

Az identitások védelme a helyi és a felhőalapú környezetekben   
 

Ha számos alkalmazás elérésére egy közös identitást használnak, az valódi előnyöket tartogat magában. 
Ugyanakkor az adott identitás védelmét minden eddiginél fontosabbá teszi. A Microsoft erre többféle 
módot kínál.  
 

Az Azure AD például a Multi-Factor Authentication (MFA) használatát biztosítja. Ezzel a lehetőséggel 
az Azure AD-be való bejelentkezéshez nem csupán egy jelszó szükséges. A felhasználóknak egy második 
tényezőre is szükségük van, például a mobiltelefonjukra küldött kódra. Az MFA használata esetén ha egy 
felhasználó jelszavát ellopja egy támadó, akkor sem tud bejelentkezni az adott felhasználó nevében. 
A támadónak ehhez a felhasználó telefonjához vagy a hitelesítéshez használt más tényezőhöz is hozzá 
kellene férnie. Az eredmény az identitások jobb védelme és a kockázatok csökkenése.  
 

Az Azure AD a feltételes hozzáférési házirendek használatát is támogatja. Így a rendszergazdák nem 
csupán a felhasználó személye alapján szabályozhatják az egyes alkalmazásokhoz való hozzáférést, 
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hanem figyelembe vehetik, hogy milyen eszközt használ, hol tartózkodik, milyen csoportokhoz tartozik, 
és így tovább. A felhasználói identitások határozzák meg a hibrid felhő külső határait, ezért fontos 
az MFA alkalmazása a védelmükre és a feltételes hozzáférés használata. A Microsoft emellett 
platformfüggetlen API-kat is kínál az identitáskezelés integrálására a helyi vagy a felhőalapú 
alkalmazásokba, az összes modern protokoll – többek között a SAML 2.0, a WS-Fed, az OAuth 2.0  
és az OpenID Connect – támogatásával. 
 

Követelmény: integrált felügyelet és biztonság  
 

A hibrid felhő használata szélesebb lehetőségeket biztosíthat az informatikai szolgáltatások nyújtására  
a szervezet számára. Mindez nem változtat azonban azon, hogy a hibrid felhők új nehézségeket 
jelentenek a felügyelet és a biztonság szempontjából. Többek között az alábbiak a kihívások:  
 

 Az összekapcsolt helyi infrastruktúra és felhőalapú erőforrások állapotának figyelése. 
 

 Az összes lehetséges folyamat – például a monitoring rendszer riasztásai kezelésének – hatékony 
automatizálása. 

 

 A hibrid felhő által létrejövő nagyobb felület biztonságossá tétele. 
 

 Az adatok hatékony biztonsági mentése és helyreállítása mind a felhőalapú, mind a helyi erőforrások 
számára. 

 

Ezeknek a kihívásoknak a kezelése olyan felügyeleti és biztonsági megközelítést igényel, amely 
kifejezetten a hibrid felhők koncepciójának megfelelően van kialakítva. A Microsoft ennek érdekében 
felügyeleti és biztonsági szolgáltatásokat nyújt az Azure-ból, ezáltal a teljes üzemeltetési ciklusban 
beépített képességek használatát teszi lehetővé. Az Azure integrált eszközöket tartalmaz a hibrid felhő 
monitorozásához, konfigurálásához és védelméhez. A 3. ábra átfogó jelleggel mutatja be az Azure 
felügyeleti és biztonsági szolgáltatásait (amelyek Operations Management Suite néven is ismertek). 
 

 
 

3. ábra: Az Azure integrált felügyeleti és biztonsági szolgáltatásokat nyújt a modern hibrid 

felhő számára.  
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Az Azure hibrid és heterogén világ számára tervezett felügyeleti és biztonsági szolgáltatásaival jobban 
kézben tarthatók az Azure-ban vagy a helyi adatközpontban futó Windows és Linux rendszerek. Sőt, bár 
ez az ábrán nem látható, az Azure ilyen szolgáltatásai akár a hosting szolgáltatóknál vagy más 
felhőplatformokon (például AWS) futó Windows- és Linux-rendszerek felügyeletére is használhatók.  
 

Az Azure felügyeleti funkcióinál a teljes életciklusra kiterjedő megközelítést négy kulcsfontosságú 
szolgáltatás alkotja: az Insight and Analytics, az Automation and Control, a Protection and Recovery, 
valamint a Security and Compliance. Ezek mind egy közös irányítópultról érhetők el, erre mutat be 
példát a 4. ábra.  
 

 
 

4. ábra: A monitoring irányítópult átfogó és testre szabható nézetet ad a hibrid felhő környezetéről.  

A konzol csempékből épül fel, és minden felhasználó az igényeinek megfelelően testre szabhatja, hogy 
milyen csempék jelenjenek meg. Például a biztonságra összpontosító felhasználó dönthet úgy, hogy 
megjeleníti a felügyelt rendszerekről a kártevőirtó szoftverek aktuális állapotát, a fennálló biztonsági 
problémák számát, valamint a fenyegetések forrásait térképes formában. A biztonsági mentés felelőse 
dönthet úgy, hogy a virtuális gépekről, a levelezésről és más adatokról készült legutóbbi mentésekre 
vonatkozó információkat jeleníti meg. Ha pedig egy felhasználó mindkét területért felelős – az Azure 
felügyeleti és biztonsági szolgáltatásai kialakításuknál fogva hatékonyan használhatók az általános 
szakemberek számára is –, a fenti információk valamilyen kombinációját is megjelenítheti. Ez a testre 
szabható felület bármilyen igénynek megfelelően, az összes felhasználó számára hozzáférést biztosít 
a megfelelő, releváns információkhoz és szolgáltatásokhoz. Ráadásul, mivel az Azure felhőszolgáltatásai 
kifejezetten a hibrid világ számára készültek, az irányítópult a helyi és a felhőalapú adatközpontokról 
egyaránt képet ad.  
 

Közös információk és elemzések a teljes hibrid felhőről  
A felügyeleti tevékenység egyik legfontosabb területe a monitoring, azaz az adott környezet történéseinek 
nyomon követése. A hibrid felhőben különösen nagy kihívást jelent ennek a megvalósítása, mivel mind  
a helyi, mind a felhőben lévő adatközpontok elérésére szükség van. Az Azure ezt az Insight and Analytics 
szolgáltatással oldja meg.  
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Az Insight and Analytics szolgáltatás információkat gyűjt a megfigyelt rendszerekről, például napló- 
és teljesítményadatokat. Az irányítópult használatával a felhasználó egyéni lekérdezéseket futtathat  
az adatokról, illetve rendszeres lekérdezéseket is létrehozhat, amelyek szokatlan jelenségek esetén 
riasztást is adhatnak. Az Insight and Analytics a gyakran előforduló helyzetek kiszolgálása érdekében egy 
sor olyan megoldást tartalmaz, amelyek előre definiált lekérdezésekkel és logikával kezelnek egy-egy 
konkrét területet. Például az AD Assessment megoldás megjeleníti az Active Directory állapotát, valamint 
ajánlásokat ad a jobb működéshez, míg az SQL Assessment megoldás hasonló információkat nyújt az  
SQL Serverre vonatkozóan.  
 

Az Azure monitoring szolgáltatása közvetlenül csatlakoztatható a System Center Operations Managerhez 
is. Így az Insight and Analytics szolgáltatás megkapja az információkat és riasztásokat az Operations 
Manager által figyelt rendszerekből. Az Operations Managerrel való összekapcsolással hasznos 
információk érhetők el könnyen, így az Insight and Analytics használatakor gyakran ez az első lépés.  
 

Az Insight and Analytics szolgáltatás további hasznos eszközöket is nyújt, például a következőket:  
 

 A Service Map funkció automatikusan felfedezi az elosztott alkalmazásokat a hibrid környezetben, 
megjeleníti az alkalmazás-összetevők (például az adatbázisok és az üzleti logika) közötti 
függőségeket, és segít a problémák elhárításában. 

 

 A Network Performance Monitor használatával a rendszergazdák nyomon követhetik a hálózat 
teljesítményét, például a helyszíni és a felhőalapú adatközpontok közötti kapcsolatot, majd 
megkereshetik és kijavíthatják a hálózati problémákat. 

 

Egy egyszerű példával szemléltethető, hogy milyen hasznos ez a technológia. Tegyük fel, hogy az Insight 
and Analytics szolgáltatás riasztást ad a környezet egyik alkalmazásával kapcsolatban. A rendszergazda 
a Service Map segítségével átláthatja az adott alkalmazás felépítését, majd megállapíthatja, hogy a 
probléma az alkalmazás SQL Server-adatbázisához kötődik. A rendszergazda ezt követően az Insight and 
Analytics szolgáltatás SQL Assessment megoldásával alaposabban megvizsgálhatja az adott adatbázist. 
A problémát okozhatja például az, ha az adatbázis valamelyik táblája elérte a maximális méretét. 
A rendszergazda ennek tudatában csonkolhatja az adott táblát, így visszaállíthatja az alkalmazás 
normál működését.  
 

A hibák megkeresésének és kijavításának folyamata azonos attól függetlenül, hogy az adatbázis helyben, 
hosting szolgáltatónál vagy a felhőben működik. Az SQL Server és az SQL Azure Database esetében 
szintén egyező a folyamat. A konzisztencia az Insight and Analytics szolgáltatás egyik szerves jellemzője, 
hiszen a hibrid világhoz készült.  
 

Nézzük meg, mi a helyzet más felhőszolgáltatók esetén. Az AWS például a CloudWatch eszközt biztosítja 
a felhőkörnyezet megfigyeléséhez. Ez a technológia azonban kevés információt nyújt bármi másról, 
hiszen nem a hibrid világhoz tervezték. A Service Map ezzel szemben automatikusan tudja észlelni az 
olyan alkalmazásokat, amelyek a felhőalapú és a helyi adatközpontokat egyaránt használják, és az Azure 
Insight and Analytics szolgáltatása mindkét környezetet egyformán kezeli. Ez az Azure-szolgáltatás már 
az alapoktól kezdve úgy van kialakítva, hogy a hibrid felhővel legyen használható.  
 

Felügyeleti automatizálás biztosítása a hibrid felhőhöz 

A rendszerfelügyeletet általában véve érdemes a lehető legnagyobb mértékben automatizálni. 
Ahhoz, hogy ez a felhőből valósulhasson meg, az Azure az Automation and Control szolgáltatást 
tartalmazza. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák PowerShell-szkriptek, 
úgynevezett runbookok létrehozásával automatizálják a gyakori folyamatokat.  
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Gondoljunk például az előbbi helyzetre, amikor az Insight and Analytics riasztást ad ki egy alkalmazással 
kapcsolatos probléma észlelésekor. A probléma kezelésének egyik módja, ha egy rendszergazda megkeresi 
és kijavítja a hibát. Előfordulhat, hogy ez az egyetlen lehetőség, amikor egy probléma az első alkalommal 
fordul elő. Ha valószínű, hogy újra megjelenik, miért ne hoznánk létre hozzá egy automatizált megoldást? 
Az Automation and Control szolgáltatás funkcióinak használatával a rendszergazda létrehozhat egy olyan 
runbookot, amely végrehajtja ugyanezeket a lépéseket (például az adatbázistábla csonkolását), majd úgy 
konfigurálja a runbookot, hogy minden alkalommal lefusson, amikor megjelenik a riasztás. Így a probléma 
megoldása gyorsabb, megbízhatóbb és kisebb költségű lehet.  

 

Az Automation and Control szolgáltatás számos más forgatókönyvet is képes kezelni. A rendszergazdák 
olyan runbookokat hozhatnak létre, amelyek alaphelyzetbe állítják a felhasználói jelszavakat, virtuális 
gépeket állítanak be egy fejlesztői környezethez, vagy javításokat telepítenek központilag a Windows 
és a Linux rendszerekhez. A Microsoft és mások ennek megkönnyítése érdekében egy sor előre definiált 
szkriptet biztosítanak számos gyakori forgatókönyv kezeléséhez. Ez az Azure-szolgáltatás a runbookok 
mellett a Desired State Configuration (DSC) használatát is biztosítja, amellyel megadható a Windows- 
és a Linux-szerverek kívánt konfigurációja, amely folyamatosan monitorozható és érvényben tartható.  
 

Az Automation and Control és az Insight and Analytics szolgáltatásnak együtt egy átfogó célja van: 
segíteni a hibrid felhő problémáinak proaktív megkeresését és kijavítását, mielőtt azok negatív hatással 
lennének az üzletmenetre.  

 

A biztonsági és megfelelőségi állapot egységes nézetének elérhetősége  
 

A rendszerfelügyelet egyetlen aspektusa sem lehet fontosabb a biztonságnál. Éppen melyik 
rendszerünkkel szemben folyik támadás? Honnan érkeznek a támadások? Mi a kártevőirtó szoftverek 
állapota ezeken a rendszereken? Hibrid felhő használata esetén ezekre a kérdésekre egységes módon 
kell tudnunk választ adni a helyi adatközpontokban és a felhőben található rendszerekre vonatkozóan.  

 

Ezeket a kérdéseket az Azure Security and Compliance szolgáltatása kezeli, amelynek egységes 
eszközkészletével a rendszergazdák – még azok is, akik nem biztonsági szakemberek – megelőzhetik 
és észlelhetik a hibrid felhővel szembeni fenyegetéseket, és reagálhatnak rájuk. Íme néhány példa  
a szolgáltatás képességeire: 

 

 A rendszergazdák a teljes hibrid felhő biztonsági állapotát egyetlen nézetben láthatják. Ebben 
a nézetben szerepelhet a kártevőirtók állapota, hogy a rendszerek megfelelnek-e a meghatározott 
referenciakonfigurációnak, illetve további információk. A Security and Compliance szolgáltatás az 
Insight and Analytics adattárát és lekérdezési funkcióját használja, így ugyanolyan átfogó 
lehetőségeket nyújt a biztonságkezelés területén. 

 

 Ez a széles körű átláthatóság megkönnyíti a rendszergazdáknak a biztonsági fenyegetések gyors 
felismerését és a reagálást. Például a rendszergazda megállapíthatja, ha egy virtuális hálózat nincs 
helyesen konfigurálva, majd az irányítópult egyik gombjára kattintva kijavíthatja, vagy azt is láthatja, 
ha az Azure SQL Database egyik adatbázisánál nincs bekapcsolva a titkosítás, és pár kattintással 
bekapcsolhatja. A Security and Compliance szolgáltatás az ilyen biztonsági résekről még egy 
fontossági sorrendbe állított listát is ad, valamint útmutatást nyújt a kijavításukhoz. 
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 Az Azure Security and Compliance szolgáltatást a Microsoft folyamatosan frissíti, ezért a megjelenő 
új fenyegetéseket is rövid idő után felismeri. Így a rendszergazdák könnyebben tudnak naprakész 
biztonságról gondoskodni a teljes hibrid felhőben. És mivel ezek a frissítések a Microsoft saját 
információin alapulnak, amelyeket az Azure, az Xbox és más felhőszolgáltatásokkal szembeni 
támadásokról gyűjt, rendkívül nagy mennyiségű adatból levont összefüggésekre alapulnak.  
Ezzel Ön a Microsoft széles körű tapasztalataira, valamint a felhőalapú megoldások esetén 
lehetséges folyamatos frissítésekre támaszkodhat. 

 

Megint csak érdemes összehasonlítani, hogy mit nyújt az Azure más felhőszolgáltatókhoz képest. 
Mivel ezek a szolgáltatók kizárólag a felhőre koncentrálnak, megoldásaik általában nem kezelik a hibrid 
környezetek szélesebb körű igényeit. Ráadásul, mivel a többi nagy felhőszolgáltató többnyire nem 
rendelkezik a Microsoft hosszú tapasztalataival a vállalati felügyeleti szoftverek terén, esetleg nincsenek 
tisztában azzal, hogy mire is van szükség egy helyi informatikai környezet és a felhő együttes 
kezeléséhez.  
 

Felhőszolgáltatások használata a helyi rendszerek biztonsági mentésére és 
vészhelyreállítására  

 

Ahol adatokat tárolnak, ott biztonsági mentésre is szükség van. Erre a célra – tekintettel az Azure-hoz 
hasonló felhőplatformokon rendelkezésre álló olcsó tárhely hatalmas méretére –, ésszerű felhőszolgáltatást 
használni. Hasonló módon számos alkalmazáshoz meg kell oldani a katasztrófa utáni helyreállítást, hogy 
váratlan hiba esetén biztosan tovább használhatóak legyenek. A felhő kiválóan alkalmas ilyen szolgáltatás 
nyújtására is.  

 

A Microsoft a fenti igények kielégítésére két külön szolgáltatást nyújt, ezek az Azure Backup, illetve a 
vészhelyreállításra szolgáló Azure Site Recovery szolgáltatás. Ahogy a neve is sugallja, az Azure Backup az 
adatok biztonsági másolatát az Azure adatközpontjaiba menti. Az adatok származhatnak Windows vagy 
Linux virtuális gépekből, Exchange-ből, SharePointból, SQL Serverből, vagy lehetnek Windows-fájlok is. 
Az Azure Backup a forrástól függetlenül lehetővé teszi az adatokról készített másolatok tárolását az 
Azure-ban, majd szükség esetén az adatok visszaállítását. Lehetőség van arra is, hogy csak a szükséges 
adatok visszaállítása történjen. A szalagos biztonsági mentéssel szemben itt nincs szükség arra, hogy egy 
egész szalagot elhozzunk egy másik telephelyről. Az Azure Backup az adatok georedundáns tárolását  
is lehetővé teszi, így a biztonsági másolatok számára még olyan valószínűtlen esetben is védelmet tud 
nyújtani, ha egy teljes Azure-adatközpont működésképtelenné válik. 

 

Az Azure Site Recovery felhőalapú vészhelyreállítási szolgáltatás, amely kialakításánál fogva ki 
tudja használni az Azure skálázhatóságát és hibatűrését. Az 5. ábra ezt a szolgáltatást illusztrálja.  
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5. ábra: Az Azure Site Recovery vészhelyreállítást nyújt virtuális gépekhez és fizikai szerverekhez, az Azure-ban 

történő feladatátvétellel.  

Az Azure Site Recovery szolgáltatás Linux- és Windows-alapú, akár VMware, akár Hyper-V környezetben 
futó virtuális gépekhez és fizikai szerverekhez egyaránt használható. Ezek a hibrid felhőben bárhol 
működhetnek: a helyi környezetben, üzemeltetési szolgáltatónál vagy (a virtuális gépek esetében)  
az Azure-on is. Attól függetlenül, hogy hol találhatók, az ilyen rendszerek rendszeres frissítéseket 
küldenek a felhőben az Azure Site Recovery szolgáltatásnak. Katasztrófa esetén a szolgáltatás kezeli  
az Azure-ba történő feladatátvételt. Ennek részeként létrehozza az Azure-ban a szükséges virtuális 
gépeket, inicializálja őket az Azure Site Recovery által tárolt legutóbbi állapot alapján, és konfigurálja  
a virtuális hálózatokat. A szolgáltatás úgy van kialakítva, hogy az összetettebb feladatokhoz – például 
SAP-rendszerekhez – is használható legyen, és viszonylag alacsony költséggel, könnyen használható 
módon nyújt katasztrófa utáni helyreállítást.  
 

A biztonsági mentés és a DR elterjedt szolgáltatások, mitől alkalmasak az Azure szolgáltatásai 
egyedülálló módon a hibrid felhőkörnyezethez? A válasz az, hogy az Azure Backup és az Azure Site 
Recovery is menedzselt felhőszolgáltatás. Bármelyik felhőplatform lehetővé teszi külső szoftverek 
használatát biztonsági mentés és helyreállítás céljából, ahogyan az Azure is. (Nyugodtan használható 
például a CommVault, a Veritas, illetve más olyan eszköz, amely támogatja az Azure-blobokat.) A nagy 
különbség, hogy a Microsoft menedzselt szolgáltatást nyújt mindkét területhez, ami azt jelenti, hogy 
nem kell saját biztonsági mentési és vészhelyreállítási megoldást vásárolni, telepíteni és üzemeltetni 
a felhőben. Ez lényegesen egyszerűbb, mint saját szervereket felügyelni a felhőben, és fontos példát 
jelent arra, hogy milyen előnyöket nyújt a hibrid felhő.  
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Maradjon meg a hibrid struktúra? Vagy érdemes teljesen átállni a felhőre? 
 

Vannak olyan szervezetek, amelyek úgy tervezik, hogy tartósan megmaradnak a hibrid struktúra 
mellett. Mások a hibrid modellt inkább átmenetnek tekintik a felhőbe vezető úton. Másképp 
fogalmazva a hibrid felhőt a migrációs stratégiájuk részének tekintik. 
 

Ha Ön ebbe a második kategóriába tartozik, a konzisztens hibrid felhő jelentősen megkönnyítheti 
a későbbi átköltözést. Az Azure Site Recovery segítséget jelenthet például a vészhelyreállítás 
mellett a migrálás során is, mivel az Azure-ban új példányokat tud létrehozni a helyi 
alkalmazásokból. Nem szükséges tehát manuálisan áthelyezni az alkalmazásokat a felhőbe, 
hanem az Azure Site Recovery ezt el tudja végezni, majd segítséget nyújt az új, felhőalapú 
példányokra való átállásban is. A Microsoft hibrid felhője további eszközöket is biztosít, például 
az SQL Server Management Studio beépített migrációs varázslója megkönnyíti a helyi SQL Server-
alkalmazások áthelyezését az Azure IaaS-szolgáltatásában futó virtuális gépekre.  

 

A Microsoft a migráció költségeinek csökkentését is megkönnyíti azzal, hogy lehetővé teszi  
a helyi licencek átvitelét az Azure-ba. A meglévő, Frissítési Garanciát tartalmazó Windows Server-
licencek felhasználásával akár 40 százalékos megtakarítás érhető el a Windows Server virtuális 
gépeknél az Azure Hybrid Use Benefit ajánlattal. Hasonlóképpen a licencek hordozhatósága 
rugalmasan, további díj fizetése nélkül lehetővé teszi a Frissítési Garanciát tartalmazó, meglévő 
SQL Server-licencek használatát a felhőben. Ezek az előnyök önmagukban vagy együtt jelentős 
megtakarításokat eredményezhetnek az infrastruktúra felhőben történő bővítése vagy teljes 
átköltöztetése esetén. Emellett a Microsoft kiterjedt partneri ökoszisztémája, amelynek tagja 
például a Cloudamize és a Movere is, szaktudást és eszközöket biztosít a migráció 
lebonyolításához. 
 

Bármelyik lehetőséget is választja, a Microsoft hibrid felhővel kapcsolatos konzisztens 
megközelítése egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az átállást a teljesen felhőalapú 
környezetre. 
 

 

Követelmény: konzisztens adatplatform  
 

Mi a legjobb megközelítés a hibrid felhőben található adatok kezeléséhez? Erre a kérdésre nincs olyan 
válasz, amely minden szervezet számára megfelelő lenne, de egy dolog világos: a felhőalapú és a helyi 
rendszerekben egyaránt fontos információk találhatók. Emiatt célszerű mindkét helyen egységes 
megközelítést alkalmazni az adatok kezeléséhez.  
 

A Microsoft hibrid felhője ennek érdekében konzisztens adatplatformot biztosít. Ez a konzisztencia 
lehetővé teszi, hogy a szervezet az egész környezetben ugyanazokat az eszközöket és készségeket tudja 
használni. Mivel a szervezetek sokféle módon használják az adatokat, a Microsoft platformja operatív 
adatokkal (például egy online vásárlási alkalmazásból küldött megrendelések) és analitikai adatokkal 
(például adatelemzési célra használt, összesített információk) egyaránt működik. Ez többek között  
a következő kihívások leküzdésében segít: 
 

 Közös adatbázis használata a saját adatközpontban és a nyilvános felhőben. 
 

 Felhőalapú adatszolgáltatások használata a helyi adatbázisok kiegészítéseként. 
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 Egységes szolgáltatások nyújtása helyileg és a felhőben az adattárházakhoz, adatelemzéshez  
és az adatok vizualizációjához. 

 

Egységes adatbázis-kezelés a helyi környezetben és a felhőben 
 

A Microsoft SQL Server érett termék, amely a világ minden részén üzletkritikus rendszereket és 
terheléseket szolgál ki az adatközpontokban. A hibrid felhőkörnyezetben ez a technológia többféle módon 
is jól használható.  
 

Az egyik lehetőség az SQL Server futtatása egy Azure IaaS-beli virtuális gépen. Erre akkor lehet például 
szükség, amikor a költségek csökkentése érdekében egy teljes alkalmazást kell a felhőbe áthelyezni, vagy 
a helyi környezetben futó alkalmazásokhoz kell fejlesztési környezetet kialakítani. Az okoktól függetlenül 
ugyanaz az adatbázis-technológia használható a hibrid felhő egészében. Ez megkönnyíti az adatok és 
alkalmazások a változó üzleti követelményekhez alkalmazkodó, igény szerinti áthelyezését. 

 

Egy másik lehetőség a felhő előnyeinek kihasználására az üzletmenet-folytonosság biztosítása az SQL 
Server AlwaysOn rendelkezésre állási csoportjainak segítségével. A 6. ábra ezt mutatja be. 
 

 
 

6. ábra: Az SQL Server AlwaysOn segítségével egy másodlagos szerver futhat egy Azure virtuális gépen, és a felhő 

használatával biztosítani tudja a helyi adatbázisok üzletmenet-folytonosságát.  

Mint az ábrán látható, egy rendelkezésre állási csoporthoz az SQL Server két különböző rendszeren futó 
két (vagy több) példánya tartozik. Az AlwaysOn technológia automatikusan replikálja az adatok 
változásait ezekben a rendszerekben. Ha az elsődleges rendszer leáll, a másodlagos rendszer 
automatikusan át tudja venni a feladatait, így tovább működhetnek az adott adatbázist használó 
alkalmazások. Ez a fajta replikáció alapvető fontosságú az üzletkritikus feladatok esetében, és az 
AlwaysOn technológia támogatja azokat az eseteket is, ahol rövid helyreállítási időre (RTO) van szükség.  
 

A másodlagos szerver felhőben való futtatása időt és pénzt takaríthat meg. A másodlagos szerver csak 
olvasható is lehet, ekkor az adatok gyorsabb elérésében segíthet. Például egy olyan Azure-
adatközpontban lehet elhelyezni egy olvasható másodlagos replikát, amely közelebb található 
az értékesítőkhöz, akik egy üzleti mobilalkalmazást használnak.  
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Megtakarítási lehetőség a helyi adatok felhőbe történő áthelyezésével  
 

Hasznos, ha egy adatbázis egy felhőbeli virtuális gépen fut. De a hibrid adatplatformoknak olyan 
felhőalapú adatbázis-szolgáltatásokat is kell nyújtaniuk, amelyek kiegészítik a helyi adatbázisokat. 
A Microsoft hibrid felhő ezt többféleképpen valósítja meg.  
 

Az SQL Server például beépített támogatást nyújt az Azure-blobokba történő biztonsági mentéshez.  
Ez a támogatás egyszerűen használható. Az ütemezett biztonsági mentés beállításához csupán néhány 
kattintás szükséges, és máris kihasználható a Blobs szolgáltatás kedvező költségű tárhelye. A biztonsági 
másolatok georeplikációjára is lehetőség van, így biztosítható, hogy az adatokat két különböző Azure-
adatközpont tárolja. Mivel a szervezeteknek egyre növekvő mennyiségű adatot kell tárolniuk, hasznos, 
ha egyszerűen hozzáférhetnek ehhez a szinte korlátlan kapacitású felhőtárhelyhez.  
 

Az Azure SQL Database platformszolgáltatás használata még több lehetőséget hoz magával. Mivel az 
Azure SQL Database szolgáltatás az SQL Serverre épül (valójában ugyanazt a központi adatbázismotort 
használják), az alkalmazások ugyanolyan módon tudnak hozzáférni az adatokhoz mindkét technológia 
esetén. Az Azure SQL Database szolgáltatás többféle módon is kombinálható az SQL Serverrel.  
 

Például az SQL Server Stretch Database funkciója lehetővé teszi, hogy az alkalmazás az adatokhoz  
úgy férjen hozzá, mintha egy SQL Server-adatbázis egyetlen tábláját látná. Ugyanakkor előfordulhat,  
hogy az adott tábla egyes sorait vagy akár összes sorát az Azure SQL Database szolgáltatás tárolja.  
Ez a technológia az olyan adatokat, amelyekhez egy ideje már nem történt hozzáférés, automatikusan 
áthelyezi a felhőbe. Ezt mutatja be a 7. ábra.  
 

 
 

7. ábra: Az SQL Server Stretch Database funkció automatikusan a felhőben archiválja a ritka 
elérésű relációs adatokat.  

 

Amikor egy alkalmazás ezeket az adatokat olvassa, nem derül ki számára, hogy bármilyen adat átkerült 
volna a felhőbe. Az alkalmazás egyszerűen csak elküldi a szokásos SELECT parancsokat. Amikor egy 
lekérdezés teljesítéséhez ritkábban használt adatok szükségesek, az SQL Server Stretch Database funkció 
ezeket az adatokat automatikusan az Azure SQL Database szolgáltatásból olvassa be. (Az adatok a teljes 
folyamat során védettek, tárolás közben éppúgy, mint továbbítás közben.) Az eredmény a kevesebbet 
használt adatok automatikus archiválása a kisebb költségű felhőben. Ez a lehetőség használható például az 
ügyfelek rendelési előzményeinek tárolására. Ilyen helyzetben minden bizonnyal meg kell őrizni a régebbi 
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adatokat, de mivel a korábbi rendelések elérésére ritkábban van szükség, azokat az Azure SQL Database 
szolgáltatásban tárolva megtakarítás érhető el, miközben nincs szükség az alkalmazások módosítására.  

 

Az SQL Server Stretch Database funkció újabb példája annak, hogyan különbözik a Microsoft hibrid 
felhője a versenytársakétól. Mivel az SQL Servert és az Azure SQL Database szolgáltatást is mi fejlesztjük, 
a kettő ötvözésével egyedülálló módon tudunk innovatív szolgáltatásokat nyújtani. Az AWS például nem 
támogatja ezt – az SQL Server Stretch Database funkciója kizárólag az Azure felhővel használható.  
 

Konzisztens adattárház-, adatelemzési és adatvizualizációs szolgáltatások  
A hangsúly mindeddig az operatív adatokon volt. Ha azonban a konzisztens adatplatform összes előnyét 
szeretnénk látni, szélesebb szemszögből kell néznünk. Az analitikus adatok szintén fontos szerepet 
játszanak, és ez egy újabb olyan terület, ahol a Microsoft konzisztens hibrid felhője hatékonyabbá 
teheti az adatok kezelését a szervezetnél. A 8. ábra az egyik lehetséges forgatókönyvet mutatja be.  
 

 
 

8. ábra: A Microsoft hibrid felhőjének adatplatformja konzisztens szolgáltatásokat biztosít a helyi  

és a felhőkörnyezetben tárolt adatok elemzéséhez és vizualizálásához.  

Tegyük fel, hogy egy helyi SQL Server-adatbázisban és az Azure  
SQL Database szolgáltatásban tárolt operatív adatok elemzésére van szükség. Mint azt a 8. ábra mutatja, 
mindkét (és számos más) forrásból betölthetők az adatok az Azure SQL Data Warehouse szolgáltatásba. 
Ez a felhőszolgáltatás nagyon nagy mennyiségű adatot képes tárolni akár relációs, akár strukturálatlan 
formában, és a munkatársak alig néhány perc alatt beállíthatják vele az adattárházat. A szolgáltatás  
a skálázást is egyszerűbbé teszi: elég egy csúszkát eltolni az adattárház kapacitásának növeléséhez vagy 
csökkentéséhez. Az Azure SQL Data Warehouse lehetővé teszi a relációs és a strukturálatlan adatok 
együttes lekérdezését a PolyBase technológiával, amellyel bármilyen nyelv bármilyen adatokkal 
használható.  
 

Ezek az adatok az Azure Analysis Services segítségével elemezhetők, ahogy az az ábrán is látható. Ez az SQL 
Server Analysis Services bevált technológiáján alapuló felhőszolgáltatás lehetővé teszi a szervezetnek  
a meglévő készségek és a megszokott eszközök használatát. A munkatársaknak így nem valami egészen  
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új dolgot kell megtanulniuk, hanem azonnal hatékonyan dolgozhatnak. Mint azt a 8. ábra mutatja,  
a meglévő táblázatos modellek importálásával újrahasznosítható a már elvégzett munka. Az adatelemzők  
új modelleket is létrehozhatnak, majd csupán egy URL-cím megváltoztatásával telepíthetik őket az Azure 
Analysis Servicesben vagy az SQL Server Analysis Servicesben.  
 

Az analitikai láncolat utolsó eleme az adatok vizualizálása. A Microsoft adatplatformja ehhez a felhőalapú 
Power BI szolgáltatást biztosítja. Ez a szolgáltatás számos különböző adatforrással működik, így az Azure 
Analysis Services-szel, a helyi rendszerekből az SQL Server Reporting Services használatával előállított 
jelentésekkel és sok mással is. (Még az AWS Redshifthez, az Amazon adattárház-szolgáltatásához is 
tartalmaz összekötőt.)  
 

A Power BI böngészőben, mobileszközökön vagy más módon is tud irányítópultokat megjeleníteni. 
Telefonon keresztüli, természetes nyelvű kereséssel is használható. Például egy értékesítő egyszerűen, 
telefonon lekérdezheti az előző hónap budapesti értékesítési adatait, vagy más speciális kéréseket is 
indíthat.  
 

A Microsoft konzisztens adatplatformja további technológiákat is biztosít a hibrid felhőkhöz. A szervezetek 
részletes összefüggéseket tárhatnak fel az összes relációs és nem relációs adat alapján a felhőalapú, 
menedzselt big data szolgáltatásokkal, mint például az Azure HDInsight és Azure Data Lake. A Microsoft 
hibrid felhő helyi és a felhőben tárolt adatokat egyaránt használó analitikai, mélytanulási és intelligens 
alkalmazások készítését is lehetővé teszi közös sablonok és újrahasznosítható R nyelvi támogatás 
segítségével. Ez az Azure Machine Learning, Cognitive Services és egyéb szolgáltatásain keresztül 
valósítható meg.  
 

Miért jobb a Microsoft hibrid felhő adatplatformja, mint a versenytársak alternatívái? Több érv is szól 
emellett. Először is, a szoftverek és szolgáltatások széles választékát kínálja az adatok számos különböző 
módon való kezeléséhez. A platform az adatok és más objektumok – például táblázatos modellek – igény 
szerinti áthelyezését is lehetővé teszi. Ugyanilyen fontos az is, hogy ennek az adatplatformnak a 
felhőbeli elemei mind PaaS-szolgáltatások. Nem helyi szervertermékek futtatásáról van tehát szó egy 
IaaS-szolgáltatásban lévő virtuális gépeken, az ezzel együtt járó felügyeleti igénnyel, hanem a PaaS-
szolgáltatások mindenről gondoskodnak. A felhőben egyszerű az erőforrások létrehozása és méretezése, 
és az Azure kezeli a magas rendelkezésre állást. A felsorolt tényezők révén csökkenthetők a költségek,  
és a munkaerő értékesebb feladatokra szabadítható fel.  
 

Az alternatív megoldásokból hiányzik a Microsoft hibrid adatplatformjának széles körűsége, illetve a 
felhőben és az adatközpontban egyaránt megvalósuló konzisztencia. Emellett hiányzik belőlük a Microsoft 
elkötelezettsége, hogy ahol csak lehetséges, PaaS-szolgáltatásokat nyújtsanak. Ha nincs meg ez a fajta 
konzisztens adatplatform, akkor nem is igazán beszélhetünk hibrid felhőről.  
 

Követelmény: egységes fejlesztés és DevOps  
 

A felhő használata során az egyik legnagyobb kihívás, hogy a felhő fejlesztési platformja eltér a 
hagyományos helyi platformoktól. Természetesen vannak dolgok, amelyek ugyanolyanok – mindkét 
környezet kínál például Windows Servert és Linuxot futtató virtuális gépeket –, mások azonban 
meglehetősen eltérőek. Az ilyen eltérések problémákhoz vezethetnek, például a következőkhöz:  
 

 Előfordulhat, hogy egy felhőplatformra készült alkalmazást nehéz visszahelyezni a helyi környezetbe. 
Ha az alkalmazás olyan technológiát használ, amely nem áll rendelkezésre a saját adatközpontban, 
az a felhőhöz való kötöttséget okozhat. 
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 A korszerű platformtechnológiák biztosítása nehéz lehet olyan esetekben, amikor a felhőalapú 
megoldás nem megfelelő. Jó példa erre az „edge” (peremhálózati) informatikai modell, ahol az 
alkalmazások nem kapcsolódnak folyamatosan a felhőhöz, vagy pedig teljesítménybeli 
megfontolásokból a felhasználók közelében kell futniuk. 

 

 Kihívást jelenthet az olyan alkalmazások létrehozása, amelyek kihasználják a felhő előnyeit, 
ugyanakkor mindenben megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. Ha az alkalmazásnak akár csak 
egyetlen olyan földrajzi területen kell futnia, ahol az adatszuverenitási szabályok miatt helyi 
megoldás szükséges, akkor előfordulhat, hogy a fejlesztőknek külön verziókat kell létrehozniuk 
a felhőalapú és a helyi adatközpontok számára. 

 

 A felhőplatform és a helyi környezet közötti eltérések megnehezíthetik a közös DevOps-környezet 
kialakítását a mindkét helyen használt alkalmazásokhoz. 

 

A Microsoft Azure Stack mindezekre a kihívásokra választ ad. E technológia segítségével a Microsoft 
Azure által kínált felhőszolgáltatások meghatározott részét biztosíthatja saját helyi infrastruktúrájában. 
A 9. ábra ezt mutatja be.  
 

 
 

9. ábra: Az Azure Stack az Azure szolgáltatásainak egy részét biztosítja az Ön adatközpontjában, lehetővé téve, 

hogy azonos alkalmazások futhassanak mindkét helyen.  
 

Az Azure Stack segítségével a fejlesztők azonos módon fejleszthetik és helyezhetik üzembe a szoftvereket 
függetlenül attól, hogy azok a helyi környezetben vagy a felhőben futnak. Lehetővé teszi azt is, hogy 
egységes DevOps-folyamatokat alakítsanak ki az egész hibrid felhőben. Az Azure Stack mindezek 
érdekében a legfontosabb Azure-technológiák közül számos szolgáltatást biztosít, és ezek köre tovább 
fog bővülni. Az Azure Stack technológiái között megtalálhatók a következők:  
 

 Infrastruktúra-szolgáltatás (IaaS) Windows és Linux virtuális gépek igény szerinti biztosításához. 
 

 Platformszolgáltatások (PaaS), köztük az App Service az alkalmazások .NET, PHP, Java és más 
környezetekben történő fejlesztésének támogatásával, valamint a Service Fabric a 
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mikroszolgáltatásokra épülő alkalmazásokhoz. Az Azure és az Azure Stack egyaránt támogatja 
a Cloud Foundry többplatformos PaaS-technológia használatát. 

 

 Szervermentes környezet az Azure Functions használatával. 
 

 Konténerek támogatása az Azure Container Service (ACS) segítségével, amely Kubernetes, DC/OS 
és Swarm használatával biztosítja a konténerek orkesztrációját. 

 

 Tárolás, többek között Azure-blobok és -táblák is. 
 

Az Azure Stack ahelyett, hogy a meglévő helyi technológiákkal próbálná „erőltetni” a 
felhőszolgáltatások nyújtását, az Azure szolgáltatásait hozza el az Ön adatközpontjába. Az ilyen 
konzisztens hibrid felhő kialakítása segít a fentiekben ismertetett problémák megoldásában.  
 

Azonos modern alkalmazások futtatása a helyi és a felhőalapú környezetben  
 

Mivel az Azure és az Azure Stack ugyanazokat a technológiákat kínálja – ugyanazokat a szolgáltatásokat 
ugyanazokkal a felületekkel –, egyszerűen át lehet helyezni az alkalmazásokat a két környezet között. 
Ennek több előnye is van.  
 

Először is, a szervezet az igényeknek megfelelően döntheti el, hogy hol üzemeltet egy alkalmazást. 
A szervezetnek nem kell elköteleznie magát sem a felhő, sem a helyi adatközpont mellett. Ehelyett  
a mindenkori üzleti és műszaki követelményeknek megfelelően változtatható, hogy a hibrid felhőn 
belül hol fut az alkalmazás.  
 

Emellett a fejlesztők korszerű technológiák használatával hozhatják létre az összes alkalmazást attól 
függetlenül, hogy azok a felhőben vagy a saját adatközpontban futnak. Ide tartoznak a külső használatra 
szánt alkalmazások, például az ügyfelek által használt 
e-kereskedelmi rendszerek, valamint a belső alkalmazások, például a vállalat dolgozói által használt üzleti 
megoldások is. Mindkét helyen elérhetők a legújabb innovációk, például az Azure Functions révén 
megvalósítható szervermentes környezet és a modern konténerek támogatása az ACS használatával. 
A helyi rendszerek fejlesztési projektjei ettől kezdve nem korlátozódnak a régebbi technológiákra.  
 

Ugyanilyen fontos, hogy mindkét helyen azonos technológiákat használva a szervezet ugyanazokat  
a készségeket is használhatja mind a két helyen. Nem kell a felhőalapú és a helyi fejlesztéshez eltérő 
készségekkel rendelkező embereket találni (és megtartani), mert mindkét típusú projekthez ugyanazok 
a munkatársak használhatók. Azonos folyamatok használhatók az alkalmazások üzembe helyezésére és 
frissítésére is (a későbbiekben ezt még részletesebben kifejtjük).  
 

Ezt érdemes összevetni azzal, hogy mi szükséges egy olyan szolgáltató felhőplatformjának választása 
esetén, amely kizárólag a felhőre koncentrál – ilyen például az Amazon Web Services (AWS). Ekvivalens 
helyi technológia nélkül eltérő technológiák, emberek és folyamatok használatára kényszerülünk a két 
környezetben. Ez is világosan példázza, hogy miért annyira fontos a konzisztens hibrid felhő.  
 

Integrált megoldások biztosítása a peremhálózatban és a felhőben egyaránt  
 

A felhőben futó alkalmazásokkal számos üzleti igény kielégíthető. Ez azonban nem mindenre érvényes – 
a peremhálózat továbbra is fontos szerepet játszik. Képzeljünk el például egy olyan helyzetet, amikor  
a felhő eléréséhez kapcsolódó késés nem fogadható el. Például egy gyártási környezetben egy valós idejű 
vezérlőalkalmazást esetleg nagyon közel kell elhelyezni az általa vezérelt robotokhoz. (A fény sebessége 
egy olyan korlát, amely mindenképpen megmarad.) Vagy tegyük fel, hogy a folyamatos felhőkapcsolat 
gyakorlati okokból nem kivitelezhető. Ilyen környezet lehet például egy tengerjáró hajó, amely esetleg 
csak időnként tud hozzáférni az internethez.  
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A szervezetek ilyen esetekben is szeretnének modern platformtechnológiákat használó alkalmazásokat 
fejleszteni. Felmerülhet annak az igénye is, hogy olyan alkalmazásokat készítsenek, amelyek szükség 
esetén a felhőben is tudnak futni. Miért kellene az ilyen alkalmazásokat végleg belekényszeríteni egy 
helyi környezetbe, ha ez nem szükséges? Az Azure Stack segítségével a lehető legjobb alkalmazásokat 
lehet létrehozni a peremhálózathoz, miközben továbbra is igény szerint kihasználhatók a felhő előnyei. 
Például egy tengerjáró hajón az Azure Stackre épülő fedélzeti alkalmazást használhatnak, amely gyűjti  
és összesíti az adatokat a hajóról. Ugyanez az alkalmazás az Azure felhőben is működhet, és a vállalat 
hajóflottájára vonatkozó adatokat is gyűjtheti és összesítheti. Ez annak köszönhetően lehetséges, hogy 
mindkét helyen azonos a fejlesztési környezet. 
 

 

 

Az eszközök internetes hálózata mint peremhálózat 
 

Az eszközök internetes hálózata (IoT) újabb példa arra, hogyan használható a peremhálózati 
modell a felhővel együtt. A Microsoft Azure az IoT-alkalmazások támogatásához az IoT Hub 
felhőszolgáltatást biztosítja, amely számos eszközről képes nagyszámú eseményt fogadni és 
pufferelni. Az eseményeket ezután az Azure-on futó alkalmazásokkal lehet feldolgozni, például 
az Azure Stream Analytics szolgáltatás vagy más Azure-os streaming technológia segítségével. 
A terepi átjárók – az egyszerű eszközök adatait összesítő rendszerek – létrehozásának 
megkönnyítése érdekében a Microsoft elérhetővé tette az IoT Gateway SDK-t. 
 

Ez a megközelítés ötvözi a helyi eszközöket és a felhőt, így akár a Microsoft hibrid felhő részének 
is tekinthető. Akárhogyan is nézzük azonban, számos IoT-alkalmazás egyértelműen nem lenne 
lehetséges a felhő lehetőségeinek kihasználása nélkül.  

 

 

Minden előírásnak megfelelő felhőalkalmazások létrehozása  
 

Számos szervezet esetében a felhőinformatika alkalmazásának legnagyobb akadályát a hatósági előírások 
jelentik. Helyenként a törvény tiltja az ügyféladatok saját adatközponton kívüli tárolását, illetve olyan is 
előfordul, hogy a távoli tárolás megengedett, de csak a saját országon belül. Mivel egyetlen 
felhőszolgáltató sincs jelen minden országban, bizonyos alkalmazások esetében az ilyen előírások 
megakadályozhatják a felhő használatát.  
 

Az Azure Stack segítségével a fejlesztők olyan alkalmazásokat készíthetnek, amelyek módosítás nélkül 
telepíthetők akár az Azure, akár az Azure Stack környezetében. Ha az előírások megengedik a felhő 
használatát, akkor lehet, hogy az alkalmazás Azure-ban való futtatása a legkevésbé költséges, a 
legjobban skálázható és a legbiztonságosabb megoldás. Ha az előírások miatt az adatokat helyben kell 
tárolnia, ugyanezt az alkalmazást futtathatja a saját adatközpontjában is az Azure Stack használatával. 
Ha pedig az alkalmazás futhat „házon kívül”, de adott országhatáron belül kell tartani, olyan hosting 
szolgáltatót is igénybe vehet, amelyik az adott országon belüli adatközpontban futtatja az Azure Stack 
szolgáltatásait. Az Azure és az Azure Stack kombinációja a szabályozási környezettől függetlenül 
lehetővé teszi ugyanannak az alkalmazásnak a használatát. Mint minden esetben, ezek az alkalmazások 
lehetnek külső vagy belső használatra szántak, webes vagy mobilkliensekkel és más lehetőségekkel 
megvalósítva.  
 

Ezt kell összevetni a csak nyilvános felhőszolgáltatásokat nyújtó alternatívákkal – ilyen például az AWS.  
Ha ugyanilyen szabályozási eltéréseknek kell megfelelni, akkor valószínűleg két külön verziót kell készíteni 
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az alkalmazásból. Valódi hibrid felhő esetében erre nincs szükség, mivel ugyanazt a modern 
felhőplatformot biztosítja mindenhol.   
 

Közös DevOps-környezet használata a helyi és a felhőalapú alkalmazásokhoz  
 

A DevOps az eszközök, folyamatok és kultúra olyan együttese, amely hatékonyabbá teszi a szoftverek 
üzembe helyezését és frissítését. A DevOps megvalósításának legfontosabb szempontjai közé tartoznak 
a következők:  
 

 Az alkalmazások számára szükséges környezet létrehozásának automatizálása. Ebbe beletartozhat 
a virtuális gépek létrehozása, a hálózatok beállítása, az alkalmazások kódjának telepítése és más 
folyamatok is. Az automatizálás azt jelenti, hogy mindez szoftveres úton valósul meg, tehát a 
DevOps ezen aspektusára gyakran a „kódként definiált infrastruktúra” (infrastructure as code, IaC) 
kifejezéssel utalnak.  
 

 Az új szoftverek üzembe helyezésének automatizálása az új környezetben. Ez általában olyan 
eszközök használatát jelenti, mint a Jenkins vagy a Visual Studio Team Services, amelyek lehetővé 
teszik folyamatok létrehozását az új kód buildeléséhez, teszteléséhez és üzembe helyezéséhez.  
 

A hibrid világban ugyanaz az alkalmazás helyi környezetben és a felhőben egyaránt futtatható. Ennek 
megfelelően a hibrid felhő kialakításának fontos része egy olyan DevOps-folyamat beállítása, amely 
azonos módon működik mindkét környezetben.  
A Microsoft hibrid felhője az Azure és az Azure Stack segítségével biztosítja ezt, mint azt a 10. ábra mutatja.  

 

 
 

10. ábra: Az Azure és az Azure Stack egyforma DevOps-környezetet használhat.  

Mint az ábrán is látható, a DevOps-csapat az Azure Resource Manager (ARM) segítségével definiálhatja 
a szükséges infrastruktúrát mind az Azure, mind az Azure Stack számára. A csapat egy ARM-sablon 
létrehozásával teljeskörűen meghatározhatja, hogy milyen környezetre van szüksége egy alkalmazásnak. 
Mivel az Azure és az Azure Stack teljesen konzisztens szolgáltatásokat nyújtanak, ugyanaz a sablon 
használható a környezet létrehozására a felhőben és a helyi infrastruktúrában is.  
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Ha ez megtörtént, a DevOps-csapat a saját maga által választott eszközök használatával alakíthatja  
ki az új szoftver üzembe helyezési folyamatait. Mivel az Azure Stack az Azure egy részhalmazát jelenti, 
ugyanaz a pipeline (folyamat) mindkét környezethez használható. Ahhoz, hogy a szoftvert az egyik vagy 
a másik környezetbe továbbítsák, csupán a cél URL-címet kell módosítani a pipeline-ban. Tegyük fel 
például, hogy egy alkalmazás a legtöbb felhasználót az Azure felhőből szolgálja ki, de szabályozási 
okokból egy adott ország esetében az Azure Stack szolgáltatásainak használatával fut. A fejlesztőcsapat 
egy ARM-sablon segítségével mindkét helyhez azonos környezetet tud beállítani, majd az általa 
választott buildszerver használatával azonos módon üzembe helyezheti a frissítéseket. Ez a konzisztens 
megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy egységes módon hozzák létre az alkalmazásokat, majd 
azokat egyszerűen telepítsék a megfelelő helyre. A csapat számára az ARM-sablonok igény szerinti 
újrahasznosítását is lehetővé teszi az egész hibrid felhőben, így egyszerűbbé válhatnak a DevOps-
folyamatok.  
 

Mindezt érdemes összevetni egy olyan szolgáltatóval, amely kizárólag a felhőre koncentrál. Az Amazon 
Web Services például a CloudFormation technológiát kínálja, amely nagyjából hasonló az ARM-hoz. 
Ugyanakkor a CloudFormation kizárólag a felhőben lévő környezetek definiálására alkalmas – helyi 
megoldásokhoz más eszköz szükséges. Ez ismét rámutat arra, hogy milyen előnyökkel jár a konzisztens 
hibrid felhő használata.  
 

Összefoglalás  
 

A hibrid felhőre épülő számítástechnika sok szervezet számára fontos, és nem várható, hogy 
hamarosan megszűnne rá az igény. Így alapvető fontosságú a megfelelő szolgáltató kiválasztása a 
hibrid felhőhöz. A folyamat során nem szabad megfeledkezni arról, hogy a valóban konzisztens hibrid 
felhőnek négy fő összetevőt kell biztosítania olyan módon, hogy mindegyik kifejezetten a hibrid világ 
koncepciójának megfelelően legyen kialakítva:  
 

 Közös identitáskezelés 
 

 Integrált felügyelet és biztonság 
 

 Konzisztens adatplatform 
 

 Egységes fejlesztés és DevOps 
 

A Microsoft hibrid felhője mind a négyet kínálja. Függetlenül attól, hogy a cél a helyi környezet 
integrálása a felhővel, az IT-szolgáltatások optimalizálása mindkét környezetben vagy az innováció 
a felhőinformatika által kínált új szolgáltatások segítségével, mi támogatást nyújtunk Önnek.  
 

Ha olyan holisztikus informatikai környezetet szeretne, amely lehetővé teszi a helyi erőforrások  
és a felhő zökkenőmentes együttműködését, egységes megközelítést alkalmaz a felügyelet terén, 
valamint mindenhol egységes identitáskezelést biztosít, válassza a Microsoft hibrid felhőjét!  
A nagyvállalati számítástechnikában szerzett tapasztalataink és a hibrid környezetekhez kínált 
egységes szolgáltatásaink révén megbízható szolgáltatóként állunk a rendelkezésére.  
 


