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Dobbantó

Átállás
Egy kiszolgáló átállításának nehézségei

S

okszor elõfordul, hogy a vállalat
egyik kiszolgálója eléri azt a kort,
amikor már le kell cserélni. Három éve becsülettel szolgáló belsõ gépünk
nálunk is eljutott erre a pontra. E cikkben
áttekintést kívánok adni – elsõsorban
nem szakmai szempontból –, hogy egy
ilyen átállás miféle módon zajlik.
A helyzet egyszerû: a központi kiszolgáló elavult, egy-két alkatrésze a végkimerülés szélén áll, az operációs rendszere esetleg olyan régi, hogy már egyszerûbb nulláról újratelepíteni, mint
frissíteni. A vállalat eldönti: beruház egy
új gépre, a rendszergazda megkapja a
feladatot: itt a pénz, holnap kérem az új
kiszolgálót! Amennyiben te is ilyen helyzetbe kerültél, csendben fordulj meg,
ballagj el ezért a cikkért, majd dugd
a fõnök orra alá. Ez ugyanis nem ilyen
egyszerû! Egy kiszolgáló helyett újat
beállítani csak egy része a dolognak,
ilyenkor számos járulékos kérdés és
gond szokott a felszínre kerülni. Nézzük
csak végig a jellemzõbbeket!
Egy kicsi vagy közepes méretû vállalatnál az alábbi fejlõdés a jellemzõ: legelõször egy-két gép van. Egy idõ után a
gépeket (régebben koaxos, manapság
már egyértelmûen csavart érpáras) hálózattal összekötik. Késõbb az egyik gépbe
kerül egy modem, megszületett az internetkapcsolat, sõt, az adott gép faxok
küldésére is alkalmas. Késõbb rájönnek,
hogy a munkagépek gyakran megfáradnak, ezért szükséges egy gép, amely
jóval megbízhatóbb a többinél. Négy-öt
gép felett kiderül: az volna a legáldásosabb, hogy ez a gép már ne legyen munkaállomás is egyben. Késõbb az internetkapcsolatot meg kívánják osztani, majd
az elsõ komoly pusztítás után – amit
mondjuk egy levélvírus vagy betörés
okoz – komolyabb védelmi rendszerek
üzembe állításával próbálkoznak meg.
Emellett felmerül az igény a hálózatos
faxküldésre, mindenki külön levélcímet
szeretne, a gépek száma lassan két-három tucatnyira nõ, és egyszer csak elõkerül az útválasztás kérdése. Eleddig
elég volt az az egy vagy két 16 kapus
elosztó, most már viszont tisztán lehet
látni, hogy a gépparkot külön szakaszokra érdemes szétválasztani. Ez telje-
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sítményben és biztonságban is megtérül.
Ezen a ponton a vezetõség már gondban lehet,
amennyiben a dolgozók
többsége nem számítógépen nevelkedett.
Szükség van egy profi
rendszergazdára, de
egy rendszergazda
sokat kér. Ha megbíznak egy külsõs céget,
a gondok csak lassabban oldódnak meg, ha
felvesznek egy új
alkalmazottat, nem biztos, hogy megfelel az
igényeknek…
Tehát ez a kissé áttekinthetetlen állapot fogad
minket. Ne gondold,
kedves olvasó, hogy ilyen vállalat nincs.
Sõt! A legtöbb vállalat eljut ebbe az
állapotba, van, hogy gyorsabban, van,
hogy lassabban. Rendelkezünk egy
kusza hálózattal, amelyben mindenféle
ügyfélgép szerepel, egy-kettõ kiszolgálóként mûködik, némelyikben van faxkártya, némelyik meg is osztja szolgáltatásait, a nyomtatók szanaszét helyezkednek el a hálózaton belül, majd a kegyelemdöfés: az egyik gépen bekopog egy
vírus, mondjuk a Nimda.
A markunkban ott a pénz, de még mielõtt elköltenénk, gondolkozzunk, mire
is érdemes. Elõször is gondoljuk végig,
hogy a hálózat szerkezete (topológiája)
megfelelõ-e. Ha például három külön
részleg van a cégnél, amelyeknek egymással nincs sok közös dolguk, jobban
járunk, ha külön szakaszokba helyezzük
õket. Ez több dolgot is maga után von.
Elõször is több hálókártya kell az útválasztást végzõ gépbe, és mindegyik
szakaszhoz külön elosztót vagy jelismétlõt kell üzembe helyezni. Ebbõl is érdemes olyat, amely a jelenlegi terhelést
félvállról veszi – tervezve a leendõ növekedéssel. Elképzelhetõ, hogy a kábelezésnél is szükséges lesz dolgozni. Kialakítunk tehát három külön szakaszt egyegy elosztóval (eszünkbe ne jusson a
világszerte rettegett Gagyi cég termékeit
használni!), és az útválasztóba legalább

három hálókártyát helyezünk. Kis
cégeknél az útválasztó feladatát az új
kiszolgáló vígan ellátja majd.
Most nézzük végig, még milyen feladatokat lát el általában egy ilyen gép. Központi fájlkiszolgáló, természetesen
Samba-alapokon. Az internetkapcsolatot
kezeli (a munkagépekbõl a modemeket
az utolsó szálig ki kell imádkozni), ezzel
együtt a levelezést is. Ehhez kapcsolódóan gyorstáraz és névfeloldást is végez.
Esetleg központilag tárolhatja a dolgozók profiljait is, amennyiben erre van
igény. Ha a modemeket kikönyörögtük,
akkor joggal követelik a hálózati faxolást, fõleg kifelé, de a bejövõ faxokat is
könnyedén kezelhetjük. A nyomtatás
külön történet, valószínûleg ezt is
gatyába kell ráznunk.
Most tervezzük meg az átállást – bár
hiába tervezzük meg, elõre szólok:
a, menet közben derül ki a legfontosabb,
amire nem is gondoltunk,
b, a dolgozók a hajukat tépik majd és
a pokolra kívánnak,
c, emellett újra elõkerül egy még aljasabb, gyorsabban terjedõ vírus.
De azért csak tervezzünk!
A kábelek rendberakása és az elosztók
bekötése után a központi gépet kell
összeraknunk. Ez a rendszergazda dol-

