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A virtualizáció kapcsán 
megfogalmazott célok
•	 Az	üzleti	igények	gyorsabb	és	
rugalmasabb	kiszolgálása	a	
fejlesztőkörnyezetek	hatékonyabb	
felállításával	és	üzemeltetésével

•	 A	felszabaduló	hardver	erőforrások	
jobb	újrahasznosítása	új	
projektekben

•	 Távolról	jobban	felügyelhető,	
nagyobb	rendelkezésreállású	
szerverkörnyezet	kialakítása

•	 Az	IT	költségek	csökkentése		

A VMware megoldásával elért 
eredmények
•	 Új	fejlesztőkörnyezet	felállása	napok-
hetek	helyett	1	óránál	rövidebb	idő	
alatt

•	 Snapshot	készítésével	a	
fejlesztőkörnyezet	korábbi	állapota	
másodpercek	alatt	visszaállítható

•	 Hardverhiba	esetén	a	virtuális	
gépek	automatikusan,	percek	alatt	
újraindulnak	egy	másik	hoston,	a	
munkában	nincs	kiesés	

•	 Közel	1:7-es	virtualizációs	arány,	a	
szerverek	száma	mintegy	100-ról	
15-re	csökkent

•	 Milliós	megtakarítás	az	
energiafogyasztáson,	havonta

•	 Hatékonyabbá	vált	felügyelet,	egy	
rendszergazda	a	korábbi	50	helyett	
több	mint	150	szervert	felügyel

•	 Felszabaduló	hardver	erőforrások	
újrahasznosítása	új	projektekben

•	 A	beruházás	vártnál	gyorsabb	
megtérülése	1,5	év	alatt

KEy HIGHLIGHTS

EPAM Systems Kft
Az	egyesült	államokbeli	EPAM	Systems	szoftvermérnöki	és	tanác-
sadói	szolgáltatásokat	kínáló,	nemzetközi	IT	outsourcing	vállalat,	
amely	Közép-	és	Kelet-Európában	hozta	létre	fejlesztő	központjait.	
A	szoftvertervezés	és	-fejlesztés,	tesztelés	és	karbantartás	mellett	
a	cég	kompetenciái	az	üzletileg	kritikus	alkalmazások	támoga-
tására,	valamint	az	iparági	IT	tanácsadásra	is	kiterjednek.	

A több mint 6000 alkalmazottat foglalkoztató EPAM ügyfélkörét a világ legnagyobb 
vállalatai alkotják, amelyek a Fortune 2000-es listán is szerepelnek. A cég Észak-
Amerikán kívül több nyugat-európai országban, legutóbb pedig Lengyelországban is 
értékesítő irodát nyitott. Fejlesztő központjai Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna 
és Kazahsztán mellett Magyarországon működnek – hazánkban Budapest, Debrecen 
és Szeged is otthont ad egy-egy központnak.

Földrajzilag elosztott környezet
Az EPAM kiterjedt ügyfélkörbe tartozó szervezetek – többek között bankok, 
gyártó cégek, média és távközlési vállalatok – mindegyike gyors, pontos, minőségi 
munkát követel meg szolgáltatójától. A cég nemzetközi fejlesztőgárdája számos, 
párhuzamosan futó projekten dolgozik, amelyek kiterjedésüket tekintve igen eltérőek 
lehetnek, akár több éven is átívelhetnek, és sok esetben több fejlesztő központ 
erőforrásait is mozgósítják. A projektvezetőknek ezért minden pillanatban pontosan 
tudniuk kell, hogy mely központban ki milyen feladaton dolgozik, hogyan halad a 
munkával, tartja-e a határidőket, vagy beavatkozásra, átcsoportosításra van szükség. 
A megbízások eredményes teljesítése érdekében a szervezés és irányítás rendkívül 
szerteágazó és dinamikus folyamatok mentén történik. 

– Vállalatunk IT részlegének mindehhez biztosítania kell, hogy minden projekt és 
minden fejlesztő megkapja a szükséges erőforrásokat, az infrastruktúra ne fékezze, 
hanem hathatósan támogassa és előmozdítsa a tevékenységünkre jellemző dinamikát 
– mutatott rá Borzák Tibor, az EPAM Systems Kft. IT kutatás-fejlesztési vezetője. – A 
virtualizációt megelőzően elég nehezen tudtunk eleget tenni ennek az elvárásnak. 

Az üzleti igényekhez rugalmasabban idomuló IT környezet kialakítását célzó 
fejlesztések első szakaszában az EPAM az infrastruktúra menedzselését 
központosította, a szerverkörnyezet, a hálózat és a kommunikáció felügyeletét 
a fehéroroszországi Minszkben vonta össze, és felállított egy tartalék, help desk 
csapatot is az ukrajnai központban. 

– Helyi hatáskörben csak olyan feladatok maradtak, mint a desktop support, a 
biztonsági mentés és az UPS-felügyelet, a fi zikai eszközleltár készítése, míg a 
szerverek és a tárolórendszerek távoli felügyelet alá kerültek – idézte fel Borzák 
Tibor. – Ezzel HR oldalon megteremtettük ugyan a konszolidált működés feltételeit, 
felmerült azonban a kérdés, hogy az egyes országokban működő rendszereket a 
központi IT miként menedzselhetné nagyobb hatékonysággal és megbízhatósággal.

Elasztikus infrastruktúra
Az EPAM Systems ezért 2006 nyarán, a fejlesztések második szakaszában a projektek 
számára kialakított fejlesztő- és tesztkörnyezetek virtualizálása mellett döntött. 

„A VMware snapshot funkciója 
nagy fokú biztonságot ad a 
fejlesztői munkához. Használatával 
könnyebben, gyorsabban és jobban 
ki tudjuk tesztelni szoftvereinket, 
így még magasabb színvonalon 
szolgálhatjuk ki ügyfeleinket. 
Míg korábbi infrastruktúránk 
hátráltathatta ezt a folyamatot, 
virtualizált környezetünk az üzlet 
motorjává vált.”
— Borzák Tibor, IT kutatás-fejlesztési vezető, 

EPAM Systems Kft.

Pillanatkép egy fejlesztőkörnyezetről



I T  o u T s o u r c I n g  s z o l g á lTaTá s o k

c u s T o m e r  c a s e  s T u dy  /  2

A bevezetett VMware megoldás 
jellemzői
•	 VMware	vSphere	4.1
•	 VMware	vCenter	
•	 VMware	View

VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE AT WORK

– Korábban egy új projekt indulásakor a szükséges fejlesztő- és tesztkörnyezet 
felállítása hosszabb átfutással járt, a szükséges hardver beszerzése, illetve a leltárban 
meglévő, szabad erőforrások fellelése és beüzemelése, telepítése és konfigurálása 
miatt – mondta Borzák Tibor. – Ez a folyamat néhány naptól kezdve akár több hetet 
is igénybe vehetett. A fejlesztők és a projektvezetők, akiket szorított a határidő, 
joggal türelmetlenkedtek. Gondot okozott az is, hogy miután egy projekt lezárult, 
a felszabaduló hardvereszközöket cégünk nem tudta igazán jól hasznosítani, mert 
az erőforrások nem illeszkedtek az újonnan induló projektek követelményeihez. 
Vezetőségünk ezeket a költségeket is racionalizálni szerette volna, amikor egy 
elasztikus infrastruktúra kialakítása mellett döntött, amely gyorsan és rugalmasan 
átalakítható, méretezhető és konfigurálható a mindenkori projekteknek megfelelően, 
ezáltal sokkal jobb erőforrás-hasznosítást és újrahasznosítást tesz lehetővé. 

Az EPAM az elmúlt évek során két számjegyű növekedést ért el mind bevételek 
mind alkalmazotti létszám tekintetében – ami tükröződött az IT költségekben 
is. A vezetőség érthető módon azt szerette volna elérni, hogy ezek lassabban 
növekedjenek, mint a bevételek. 

– A virtualizáció mindkét problémára megoldást ígért, ezért 2006 őszétől a piacon 
elérhető összes, szóba jöhető virtualizációs megoldást teszteltük a VMware-től 
kezdve a Microsoft Hyper-V-n és Citrixen át a Xenig, majd ennek alapján a VMware 
mellett döntöttünk – fejtette ki Borzák Tibor. – Fejlesztőink a legkülönbözőbb 
operációs rendszereket használják, és ezen a téren a VMware támogatottsága 
bizonyult a legszélesebbnek. A VMware egyszersmind stabil, megbízható platform, 
amely több mint tíz éve jelen van a piacon, és a hardvergyártók támogatását 
is élvezi. Ezt sokkal többre értékeltük, mint azt a körülményt, hogy némely 
virtualizációs szoftvernek önmagában nincs licencköltsége. Ezeket ugyanis vagy 
kiforratlannak találtuk, vagy széles körű támogatottságukat hiányoltuk. Üzletileg 
kritikus fejlesztőkörnyezetünk virtualizálására készültünk, ezért a bevezetésre kerülő 
megoldás kiforrottsága és támogatottsága volt a legfontosabb számunkra, amit 
egyedül a VMware-ben találtunk meg.

Dobozból kiszabadított projektek
Az EPAM fejlesztőkörnyezeteinek virtualizálása a budapesti központban indult, 
jóllehet az IT felügyelet korábban Minszkbe költözött. Ez a felállás azonban jó 
alkalmat adott a VMware további tesztelésére, mivel a minszki csapat így hamar 
– rendkívül pozitív – tapasztalatokat szerezhetett a virtuális környezet távoli 
menedzselhetőségét illetően. 

– A labormunka során a VMware nagyszerű Capacity Planner eszközével terveztük 
meg a leendő hardver infrastruktúrát, amellyel meglévő környezetünket is 
feltérképezhettük – mondta Borzák Tibor. – Bebizonyosodott, hogy mintegy 100 
dedikált szerverünk közül többet hostként is használhatunk majd, ami nagyon nagy 
költségelőnyt jelentett számunkra. A virtualizáció eredményeként fizikai kiszolgálóink 
számát közel 1:7-es aránnyal 15-re csökkentettük, és ezek közül mindössze 5 darab az 
új beszerzés.  

A host gépeket az EPAM szakemberei az új hardvert – a HP blade szervereket és 
a NetApp tárolórendszert – szállító partnerek közreműködésével üzemelték be. A 
dedikált kiszolgálók bevirtualizálása 2007 nyarán indult. 

– A munka esténként, 1-2 órás leállással, zökkenőmentesen zajlott, fejlesztőink reggel 
már virtualizált környezetben dolgoztak tovább a projekteken, az átállásból semmit 
sem érzékeltek – emelte ki Borzák Tibor. - A virtualizált környezet menedzselését 
a minszki kollégák minden nehézség nélkül, teljes egészében átvették, egészen 
csodálatos élmény volt végigkövetni, hogy mindez milyen könnyen és jól 
működik. Fejlesztő- és tesztkörnyezetünket mindössze 1,5 hónap alatt teljesen 
átállítottuk, miközben fejlesztőink több mint 15 nemzetközi projekten dolgoztak. 
Az eredmény nem maradt el. A VMware alapú virtualizációnak köszönhetően most 
nagyságrendekkel gyorsabban, több nap vagy hét helyett 1 óránál rövidebb idő alatt 
fel tudjuk állítani egy induló projekt fejlesztőkörnyezetét. 

„Budapesti projektünk kimagasló 
eredményeit látva négy további 
fejlesztő központunk is VMware 
alapon virtualizálta szervereit 
Kijevben, Minszkben és 
Moszkvában.”
— Borzák Tibor, IT kutatás-fejlesztési vezető, 

EPAM Systems Kft.
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Az	egyesült	államokbeli	EPAM	
Systems	szoftvermérnöki	és	
tanácsadói	szolgáltatásokat	kínáló,	
nemzetközi	IT	outsourcing	vállalat,	
amely	Közép-	és	Kelet-Európában	
hozta	létre	fejlesztő	központjait.	
A	szoftvertervezés	és	–fejlesztés,	
tesztelés	és	karbantartás	mellett	
a	cég	kompetenciái	az	üzletileg	
kritikus	alkalmazások	támogatására,	
valamint	az	iparági	IT	tanácsadásra	is	
kiterjednek.	
A	több	mint	6000	alkalmazottat	
foglalkoztató	EPAM	ügyfélkörét	a	
világ	legnagyobb	vállalatai	alkotják,	
amelyek	a	Fortune	2000-es	listán	is	
szerepelnek.	A	cég	Észak-Amerikán	
kívül	több	nyugat-európai	országban,	
legutóbb	pedig	Lengyelországban	
is	értékesítő	irodát	nyitott.	
Fejlesztő	központjai	Oroszország,	
Fehéroroszország,	Ukrajna	és	
Kazahsztán	mellett	Magyarországon	
működnek	–	hazánkban	Budapest,	
Debrecen	és	Szeged	is	otthont	ad	
egy-egy	központnak.

Az EPAM SySTEMS-RőL A virtualizáció másik nagy előnye, hogy a fejlesztésvezetők snapshotot készíthetnek 
a környezetről, mielőtt a készülő szoftver új verzióját vagy javítócsomagját 
kipróbálnák, vagy ellenőriznék egy új adatbázis-kezelő verzió kompatibilitását. Így 
probléma esetén egyszerűen, másodpercek alatt visszaállhatnak az előző állapotra, 
nincs többé kiesés, amit korábban a környezet újraépítése okozhatott. A dedikált 
szerverekre épülő környezetben erre egyszerűen nem volt lehetőség.

– A VMware snapshot funkciója nagy fokú biztonságot ad a fejlesztői munkához 
– hangsúlyozta Borzák Tibor. – Használatával könnyebben, gyorsabban és jobban 
ki tudjuk tesztelni szoftvereinket, így még magasabb színvonalon szolgálhatjuk 
ki ügyfeleinket. Míg korábbi infrastruktúránk hátráltathatta ezt a folyamatot, 
virtualizált környezetünk az üzlet motorjává vált. Ez a rendelkezésre állás terén is 
megmutatkozik. Korábban minden projektünkhöz külön fizikai gépet használtunk, 
ha az meghibásodott, a munka leállt, amíg a problémát elhárítottuk, így előfordult, 
hogy túlórázni kellett a határidők tartása érdekében. A magas rendelkezésre állást 
biztosító VMware HA ezt a problémát teljesen kiküszöbölte. Ha egy host gép leáll, a 
rajta futó virtuális gépek automatikusan újraindulnak egy másik hoston, a leállás ideje 
a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel csökkent, percekben kifejezhető.

Az EPAM a virtualizáció esetében eredetileg 3 éves megtérüléssel számolt, annak 
alapján, hogy a korábbi, dedikált szerverek további üzemeltetése ilyen időtávon 
mekkora költségterhet jelentett volna. Ehhez képest a beruházás sokkal hamarabb 
megtérült. 

– Budapesti központunkban a migráció befejeztével az energiafogyasztás költsége 
a felére csökkent, ami havonta milliós megtakarítást jelent – emelte ki Borzák Tibor. 
– Az elért, közel 1:7-es virtualizációs aránynak köszönhetően szerverkörnyezetünk 
üzemeltetése sokkal költséghatékonyabbá vált, így a projekt mindössze másfél év 
alatt megtérült. A hatékonyabb felügyelet szintén megtakarítást hozott számunkra. 
Korábban egy rendszermérnökünk mintegy 50 fizikai gépet üzemeltetett, most 
100-150 virtuális gép felügyeletét is el tudja látni távolról. Jóllehet IT környezetünk az 
indított projektek számával arányosan nőtt, a menedzsmentet ellátó csapat létszámát 
nem kellett ilyen ütemben bővítenünk. Budapesti projektünk kimagasló eredményeit 
látva négy további fejlesztő központunk is VMware alapon virtualizálta szervereit 
Kijevben, Minszkben és Moszkvában. Ezt a teljes virtualizált környezetet, amelyben 
jelenleg 750 virtuális gép fut, 5 fő menedzseli Minszkből, ami a bérköltségek 
vonatkozásában óriási előny az üzlet számára. A projektek lezárásával felszabaduló 
erőforrásokat immár rugalmasan hozzárendelhetjük az induló projektekhez, ami 
szintén növeli költséghatékonyságunkat. Azok a korlátok, amelyeket korábbi 
infrastruktúránk jelentett, a VMware alapú virtualizációval teljesen megszűntek, 
projektjeink nincsenek többé dobozba zárva.

Az elért sikerek nyomán az EPAM 2010 végén arról határozott, hogy a virtualizációt 
a desktop környezetre is kiterjeszti. A tesztek során ugyanis bebizonyosodott, hogy 
a VMware View VDI megoldásával az esetek 99 százalékában vékony kliensen is 
ugyanolyan munkakörnyezet adható a fejlesztőknek, mint vastag kliensen – beleértve 
a médiagazdag tartalom, az animáció- és videólejátszás, a kétirányú hangkapcsolat, 
a VoIP intenzív használatát is. Ezt a projektet az EPAM 2011-ben indítja Minszkben, 
majd a VDI környezetet kiterjeszti négy további fejlesztő központjára.


