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KÜRT Információbiztonsági és 
Adatmentő Zrt.
A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., az információbiztonság 
kiemelkedő szakértője és a világ egyik vezető adatmentő vállalata. A KÜRT 
a kilencvenes évek második felében kezdte el fejleszteni átfogó Informatikai 
Biztonsági Technológia (IBiT) keretrendszerét, amely az adatvesztések megelőzésére 
kifejlesztett módszertan és eljárások mellett az adatok illetéktelen kézbe kerülését 
megakadályozó és az üzletmenet folytonosságát biztosító elemeket is tartalmaz.

A KÜRT 2010-ben úgy határozott, hogy információbiztonsági termékeit felhő alapú 
szolgáltatásként is kínálni fogja. Az ehhez szükséges fejlesztés az Új Széchenyi 
Program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfi nanszírozásával valósul meg. A fejlesztés költségvetése 100 millió forintos 
nagyságrendű. A projekt célja egy olyan számítási felhő (cloud) felépítése, amely 
fejlett, jól méretezhető és biztonságos környezetet ad a megújuló és újonnan 
bevezetésre kerülő üzleti szolgáltatásokhoz. A biztonságos felhő-szolgáltatásokat a 
KÜRT neve fémjelzi. 

A fejlesztés eredményeként létrejön egy online biztonsági szolgáltatások 
működtetését támogató menedzsment rendszer és ügyfélportál, valamint 
egy Rendszerfejlesztő és egy Alkalmazássérülékenység-vizsgáló labor is. Az 
előbbi a fejlesztők és a tesztelők munkáját, utóbbi az ügyfelek laborba migrált 
alkalmazásainak vizsgálatát fogja megkönnyíteni.

Teljes körű megoldás felhő környezet építéséhez

A KÜRT 2010 végén előtanulmányt készített, amelyben több virtualizációs platformot 
is kiértékelt, annak érdekében, hogy a komplex infrastruktúra-fejlesztés alapjául 
megfelelő technológiai hátteret válasszon.  

– Elsősorban azt vizsgáltuk, hogy a virtualizációs platformok milyen fejlődésen 
mentek keresztül, milyen kulcsfontosságú funkciókat kínálnak, stabilitás és biztonság 
szempontjából mennyire megbízható a működésük, és a gyártó milyen támogatást 
ad hozzájuk – mondta dr. Nagy Zsolt, a KÜRT Zrt. Kutatás-Fejlesztés és Innováció 
Menedzsment üzletágának vezetője. – A felmérés után úgy döntöttünk, hogy felhő 
alapú biztonsági szolgáltatásainkat VMware alapokon virtualizált infrastruktúrára 
építjük. 

A döntés nyomán a Kürt IT osztálya a vállalat működését támogató, belső 
informatikai szolgáltatásokat biztosító szerverkörnyezetet is VMware alapokon 
virtualizálta 2011-ben. A vállalat 100 alkalmazottját kiszolgáló környezetben a 
fi zikai szerverek száma a korábbi harmadára csökkent. Jelentősen nőtt a hardver 
erőforrások kihasználtsága, az üzemeltetés hatékonysága, és ezzel arányos 
mértékben csökkentek a kapcsolódó költségek is.

– A VMware virtualizációs platformjára egyre inkább, mint iparági szabványra 
tekinthetünk – mutatott rá Spilák Viktor. – Ez azt jelenti, hogy a bevezetésre kerülő 
szolgáltatásainkat használó ügyfelek akár már meglévő virtuális gépeiket is a KÜRT 
infrastruktúrájába migrálhatják. Ez lényegesen egyszerűbb, mint az infrastruktúra 
újbóli felépítése. Igény esetén a virtuális gépeket ugyanilyen könnyen más 

A virtualizáció kapcsán 
megfogalmazott célok
•	 Felhő	alapú	szolgáltatások	
bevezetése	virtualizált	
infrastruktúrán

•	 A	legjobb	megoldást	adó	
virtualizációs	platform	kiválasztása	
az	alábbi	szempontok	alapján:	
technológia	fejlettsége,	
kulcsfontosságú	funkciók	megléte,	
stabil	és	biztonságos	működés,	
gyártói	támogatás

•	 Költséghatékonyságot	és	
versenyképességet	erősítő	erőforrás-
hasznosítás

•	 A	nyitottság	érdekében	a	minél	
szélesebb	körű	átjárhatóságot	
biztosító	virtualizációs	platform	
kiválasztása

KEY HIGHLIGHTS

“Akadémiai tudást is felhasználtunk a 
bevezetés előtt álló szolgáltatásaink 
fejlesztésekor, VMware alapú 
felhő infrastruktúránk a kiemelt 
biztonsági szempontok mentén épül 
és üzemel majd. Ez különböztet 
meg bennünket a többi, hasonló 
szolgáltatótól.”
— Nagy Zsolt, a Kutatás-Fejlesztés és Innováció 

Menedzsment üzletág vezetője, KÜRT Zrt.

Biztonságos felhő szolgáltatások VMware platformon
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szolgáltatóhoz is átvihetik. Ennek köszönhetően VMware alapokon teljesen nyitottá 
tehetjük kínálatunkat, ami erősíti az ügyfelek bizalmát. Nagyon fontos szempont 
volt számunkra a virtualizációs platformhoz adott szállítói támogatás is. A nyílt 
forráskódú platformok, például a Xen esetében éppen a támogatás áttekinthető 
mechanizmusát és a fejlesztés világos irányát hiányoltuk, míg a megoldás erősségét 
a biztonság iránti elkötelezettség jelentette, melyet vizsgálataink is igazoltak. 
A Hyper-V pedig elsősorban Windows szerverek virtualizálására szolgál, amit a 
Windows Server licenckonstrukciója is tükröz, ezért itt a kellő nyitottság hiányát 
ítéltük számunkra hátrányosnak. Ezzel szemben a VMware olyan teljes körű 
megoldást ad, ami a projekt kapcsán megfogalmazott valamennyi elvárásunknak 
eleget tesz, és hatékonyan segíti munkánkat. 

A VMware virtualizációs platformja a bevezetésre kerülő, felhő alapú biztonsági 
szolgáltatások szempontjából további előnyöket is kínál a KÜRT-nek. Ilyen például a 
vCenter Chargeback Manager, amellyel közvetlenül mérhető, hogy a virtuális gépeket 
milyen mértékben használják az ügyfelek, és ezek az adatok visszacsatolhatók a 
szolgáltatási díj kiszámlázásába is. 

– Új szolgáltatásaink bevezetését tervezve eleve virtualizált infrastruktúrában 
gondolkodtunk – mondta Spilák Viktor. – Nem lenne járható út, hogy minden 
ügyfelünket külön fizikai szerveren futó alkalmazással szolgáljunk ki, vagy az 
azonos operációs rendszert használó ügyfeleket összeköltöztessük egy gépre. 
Infrastruktúránk rugalmatlansága ez esetben hamar a költséghatékonyság rovására 
menne. A VMware virtualizációs platformja megadja számunkra mindazt a 
nyitottságot, rugalmasságot és optimális erőforrás-kihasználást, amelyre szükségünk 
van online szolgáltatásaink bevezetéséhez. 

Kész funkciók magasabb szolgáltatási szintekhez

A KÜRT felhő alapú szolgáltatásainak bevezetését célzó projekt 2010 őszén 
indult. A megvalósításon dolgozó csapat a fejlesztés utolsó szakaszánál tart. 
Az IBM BladeCenter host gépeken VMware alapokon virtualizált környezet 
felállt, ezzel párhuzamosan készül a portál, a szolgáltatások, a teszt- és 
fejlesztőkörnyezet, valamint a sérülékenység-vizsgáló labor. A munka a komponensek 
összekapcsolásával és a dokumentációk elkészítésével zárul a 2012. szeptemberi 
piacra lépés előtt. 

– Kiértékelésünket követően azt terveztük, hogy a rendszert VMware ESX szerverekre 
építjük, a fejlesztés és a tesztelés közben azonban további VMware termékek 
bevezetését is szükségesnek láttuk – fejtette ki Spilák Viktor. - A KÜRT csatlakozott 
a VMware Service Provider Program (VSPP) programjához, amely a VMware vCloud 
kezdeményezésén belül a hostolt IT szolgáltatásokat kínáló partnereket tömöríti. 
Az együttműködés részeként olyan árazási rendszerhez kapcsolódtunk, amelyben a 
VMware összes termékét használat alapú konstrukcióban bérelhetjük. 

A host gépekre telepített VMware ESX szerverek felügyeletére a KÜRT bevezette a 
VMware vCenter-t, a felhő alapú szolgáltatások használatának mérésére a VMware 
vCenter Chargeback Managert, a virtuális gépek fizikai szerverek közötti mozgatására 
a VMware vMotion-t, továbbá a VMware vCloud Directort és a VMware ESX szerverbe 
épített VMware Consolidated Backup mentési rendszert is. A KÜRT az ESX Fault 
Tolerance konfigurációs lehetőségét is használja, amely lehetővé teszi, hogy két 
virtuális gép párhuzamosan, egymással teljes szinkronban működjön, így hardverhiba 
esetén a szolgáltatások az ügyfelek számára teljesen transzparens módon azonnal 
átállnak az egyik virtuális gépről a másikra.

– A VMware és az IBM lehetővé teszi a virtuális gépek blade szerveren kívüli, 
merevlemezről történő futtatását – emelte ki Spilák Viktor. – Ezzel a megoldással 
még gyorsabb elérést és folyamatos mentést tudunk biztosítani az ügyfeleinknek.

A bevezetett VMware megoldások:
•	 VMware	ESX
•	 VMware	vCenter
•	 VMware	vCenter	Chargeback	
Manager

•	 VMware	vMotion
•	 VMware	Cloud	Director
•	 VMware	Consolidated	Backup		

VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE AT WORK

„A VMware céljaink eléréséhez 
olyan eszközrendszert ad 
kezünkbe, amely hatékonyan segíti 
munkánkat a virtualizációs platform 
nyitottságával, szolgáltatásainak 
színvonalával és biztonságával. Nem 
szabad azonban megfeledkeznünk 
arról, hogy egyetlen rendszer sem 
képes önmagában szavatolni a 
biztonságot..”
— Viktor Spilák, Lead Specialist, KÜRT Zrt.

A VMware megoldásával elért 
eredmények
•	 2-3-szor	kisebb	eszközpark	a	fizikai	
kiszolgálókra	épülő	infrastruktúrához	
képest

•	 Kisebb	üzemeltetői	létszám	és	
alacsonyabb	energiafogyasztás

•	 Kész	funkciók	az	ügyfeleknek	
adott	szolgáltatások	folyamatos	
elérhetőségének	biztosításához

•	 Kész	funkció	a	szolgáltatások	
használatának	méréséhez,	a	
számlázás	támogatásához

•	 Katasztrófatűrés,	második	gépterem	
(DR	site)	költséghatékony	kialakítása

•	 4-5-ször	több	fejlesztő	és	
tesztkörnyezet	egy	fizikai	
kiszolgálón

•	 Fejlesztő	és	tesztkörnyezetek	
gyors,	önkiszolgáló	módon	történő	
létrehozása

•	 Az	ügyfelek	bizalmát	erősítő,	
átjárhatóságot	biztosító	
virtualizációs	platform	

•	 A	szolgáltatások	versenyképességét	
erősítő,	optimális	erőforrás-
hasznosítás

•	 Hatékony	gyártói	támogatás,	
előnyös	partnerprogram

KEY HIGHLIGHTS
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– A felhő infrastruktúránkat eleve úgy terveztük és vezettük be, hogy annak egy 
része minden további nélkül kihelyezhető legyen egy földrajzilag távol elhelyezkedő, 
katasztrófatűrő gépterembe, DR site-ra, amint a szolgáltatásokat használó első 
ügyfelek megjelennek.– tette hozzá Nagy Zsolt. – Székházunkban jelenleg két 
szerverterem található, a jövőben azonban cloud architektúránknak csak az egyik 
része lesz itt, további egy vagy két géptermet valahol másutt, az ország területén 
fogunk kialakítani. A helyszínek között optikai hálózat biztosítja majd a nagy 
sávszélességű kapcsolatot.

Fokozott biztonság a felhőben

Az online szolgáltatások bevezetésének előkészítése során a VMware 
rugalmasságával könnyebbé és költséghatékonnyá tette a fejlesztő és 
tesztkörnyezetek létrehozását, átalakítását.

– A fejlesztés fizikai gépeken indult, ami nehézségeket okozott – idézte fel 
Spilák Viktor. – Egy szerveren csak egy fejlesztőkörnyezetet tudtunk kialakítani 
biztonsági megfontolások miatt, míg virtuális környezetben 4-5 fejlesztés is futhat 
párhuzamosan egy fizikai kiszolgálón. Fejlesztőink előre elkészített template-ekből 
maguk is gyorsan kiválaszthatják és használatba vehetik a kívánt tesztgépet. Ha 
nem virtualizált infrastruktúrán vezetnénk be a tervezett online szolgáltatásainkat, 
akkor 2-3-szor ekkora eszközparkra lenne szükségünk. Egy fizikai szerverre csak 
azonos típusú rendszereket telepíthetnénk, és a szeparálásukat sem tudnánk olyan 
jól biztosítani, mint a VMware virtualizációs platformján. A nagyobb eszközpark 
a költségesebb beszerzésen túl nagyobb üzemeltetői létszámot és nagyobb 
energiafogyasztást is jelentene. A VMware-rel elért, jelentős költségcsökkentés 
lehetővé teszi számunkra, hogy új szolgáltatásainkat versenyképesebb áron kínáljuk. 

A KÜRT különösen nagy hangsúlyt fektet a felhőben bevezetésre kerülő 
szolgáltatások biztonságára, a cloud infrastruktúrán futó alkalmazások külső és belső 
védelmére. 

– Felhő környezetben új típusú támadások is megjelenhetnek, ezért egy kutatónk 
teljes munkaidőben a virtualizált rendszerek sérülékenységét vizsgálja – mondta 
Nagy Zsolt. – Kollégánk egyben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem kutatója, aki rendszeresen konzultál a téma hazai és nemzetközi 
szakértőivel. Ezt az akadémiai tudást is beépítjük bevezetés előtt álló 
szolgáltatásainkba és VMware alapú infrastruktúránkba, felhő kínálatunkat a fokozott 
biztonság fogja megkülönböztetni a piacon.

A	KÜRT	Információbiztonsági	
és	Adatmentő	Zrt.	az	
információbiztonság	kiemelkedő	
szakértője	közel	két	évtizede,	a	világ	
egyik	vezető	adatmentő	vállalata.	
Magas	hozzáadott	értékű	termékeket	
és	szolgáltatásokat	nyújt,	gyártóktól	
és	határoktól	függetlenül,	évente	
mintegy	2500	adatmentéssel	és	
-helyreállítással	kapcsolatos	feladatot	
old	meg.	A	budaörsi	székhelyű,	100	
főt	foglalkoztató	KÜRT	2003-tól	
Németországban,	Ausztriában,	az	
Egyesült	Arab	Emírségekben	és	az	
Egyesült	Államokban	is	leányvállalatot	
alapított.
Az	adatmentési	technológia	
kidolgozásáért	és	sikeres	
alkalmazásáért	a	KÜRT	1994-ben	
Magyar	Innovációs	Nagydíjat	kapott.	
Ezt	a	technológiát	ma	már	a	világ	
három	földrészén	használják	a	cég	
ügyfelei.
A	KÜRT	a	kilencvenes	évek	
második	felétől	dolgozta	ki	átfogó	
Informatikai	Biztonsági	Technológia	
(IBiT)	keretrendszerét,	amely	
az	adatvesztések	megelőzésére	
kifejlesztett	módszertan	és	eljárások	
mellett	az	adatok	illetéktelen	kézbe	
kerülését	megakadályozó	és	az	
üzletmenet	folytonosságát	biztosító	
elemeket	is	tartalmaz.	A	keretrendszer	
2002-ben	kiérdemelte	az	Informatikai	
és	Hírközlési	Minisztérium	Innovációs	
Díját.

A KÜRT ZRT.-RőL


