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1. fejezet - Bevezetés - Schubert 
Tamás 

1. 1.1. A felhőszámítás meghatározása 

Cloud Computing Defined 

• A felhőszámítás - Cloud Computing meghatározásakor az Institute for Standards and Technology (NIST) 

Information Technology Laboratory definícióját szokás idézni: 

"A felhőszámítás olyan modell, amely lehetővé teszi konfigurálható számítási erőforrások (pl.: hálózatok, 

kiszolgálók, tárolók, alkalmazások és szolgáltatások) osztott készletének kényelmes, igény szerinti, hálózaton 

keresztül történő elérését, melyek gyorsan, kevés felügyeleti ráfordítással és szolgáltatói beavatkozással 

munkába állíthatók és eltávolíthatók. 

Ez a modell öt lényeges tulajdonsággal rendelkezik, három szolgáltatási- és négy telepítési modellből áll" 

[1.1]. 

 

A felhőszámítás grafikus megjelenítése 

• Alapvető tulajdonságok 

• Szolgáltatási modellek 

• Telepítési modellek 
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A felhőszámítás jellemzői 

• A Felhő - Cloud az internet metaforája 

• A felhasználók azonnal elérhető, jól méretezhető informatikai erőforrásokat és szolgáltatásokat vesznek 

igénybe az internetről többnyire internet böngésző segítségével: 

• számítógépek (virtuális gépek) 

• tárolók (SAN, NAS storage) 

• adatbázisok 

• operációs rendszerek és standard/testre szabott alkalmazások 

• virtuális gépek hálózatai 

• sok felhasználó által igénybe vehető standard alkalmazások 

• a fenti szolgáltatások meghatározott időpontban, időtartamban és igény szerint (on-demand) érhetők el 

• E szolgáltatásokra ... as a services névvel hivatkoznak (pl.: Software as a Service - SaaS) 

• A felhő erőforrásai a szolgáltatók adatközpontjaiban helyezkednek el (többnyire elosztottan) 

• A felhasználók vékony klienseket és internet böngészőt használnak 

• Az előfizetők/felhasználók egyaránt lehetnek egyéni felhasználók, kis-, közép- és nagyvállalatok 

• A felhőszámítás a következő három trend konvergenciájának eredményeként jött létre: 

• Szolgáltatás orientált informatika 

• Virtualizáció (számítás, tárolás, hálózat) 

• Az interneten elérhető szolgáltatások szabványosítása 

• A felhőben alkalmazott technológia független a szolgáltatástól (számos technológiát használnak) 
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• A szolgáltatás hátterében adatközpontok, grid-ek, hagyományos technológiák, menedzsment alkalmazások, új 

alkalmazás fejlesztő nyelvek, és eszközök találhatók 

A felhőszámítás alapvető tulajdonságai 

• A szolgáltatás igény szerinti használata (On-demand self-service) 

A felhasználók egyoldalúan és emberi beavatkozás nélkül foglalnak számítógépi erőforrásokat (szerver idő, 

CPU teljesítmény, memória, hálózati tárolókapacitás) 

• Hálózati elérés 

A szolgáltatások távolról, hálózaton keresztül érhetők el a legkülönfélébb eszközök segítségével (PC, laptop, 

vékony kliens, mobil telefon, PDA). 

• Erőforrás készlet kialakítása 

• A szolgáltató számítógépi eszközparkot hoz létre, amelynek erőforrásait a felhasználók dinamikusan, az 

igényeiknek megfelelően vehetik igénybe 

• A pillanatnyilag igénybe vett erőforrások helyére vonatkozóan a felhasználóknak általában nincs 

információjuk, bár egyes megoldásokban bizonyos absztrakciós szinten (pl. ország, adatközpont) lehet 

választásuk 

• Az erőforrás alatt többnyire tárolót, processzort, memóriát, hálózati sávszélességet és virtuális gépet 

értenek 

• Rugalmasság (elasticity) 

• Az erőforrások gyorsan, rugalmasan és gyakran automatikusan rendelkezésre bocsáthatók vagy 

visszaadhatók (quick scale out and scale in) 

• Az elérhető erőforrások mennyisége a felhasználók számára gyakran korlátlannak tűnik, és bármikor 

(7x24) bármilyen mennyiségben igénybe vehető 

• Az alkalmazások ugyancsak rugalmasan méretezhetők (új felhasználók belépése/kilépése, vagy az 

alkalmazás követelményeinek változása) 

• A szolgáltatás mérése 

• A felhő automatikusan vezérli és optimalizálja az erőforrások felhasználását, amelyet a szolgáltatás 

típusának megfelelő absztrakciós szinten (tároló, processzor, sávszélesség, stb.) méri 

• Az erőforrások felhasználását a felhő a szolgáltató és a felhasználó számára átlátható módon monitorozza, 

szabályozza, és dokumentálja 

További tulajdonságok 

• A rendszer önjavító képességgel rendelkezik (self-healing) 

• Szolgáltatási szint szerződések (Service-level agreements - SLA) köthetők a szolgáltatóval 

A szolgáltatóknak megfelelő menedzsment környezettel kell rendelkezniük, hogy a szerződésben vállalt 

műszaki paramétereket a fizikai infrastruktúra biztosítani tudja 

• A szolgáltatást egyidejűleg sok előfizető is igénybe veheti (Multi-tenancy) 

• Biztonság (Security) 

A szolgáltatóknak meghatározott biztonsági követelményeknek (compliance) kell megfelelniük (feldolgozás, 

adattárolás, hálózati kommunikáció biztonsága) 
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• Az előfizetők/felhasználók csak az igénybe vett erőforrásokért és szolgáltatásokért fizetnek (idő alapú díj, 

tárolás díja (GB/hó), sávszélesség használata, stb.) 

• On-line fizetés 

2. 1.2 Trendek és távlatok a felhőszámításban 2013-ra 

Trendek és távlatok a felhőszámításban 2013-ra [1.2] 

A felhőszámítás várható növekedésének fő trendjei az alábbiak: 

• Nagyon jelentős fejlődés az alkalmazásokban. Az SaaS modell lesz a fő hajtóereje a felhő technológia 

fejlődésének. Sok régi és új vállalkozás lépett a közelmúltban, vagy lép a közeljövőben a piacra 

• A PaaS, SaaS, és IaaS szolgáltatási modellre épülő menedzselt szolgáltatások iránt megnövekedett igény 

szintén elősegíti a felhő technológia fejlődését 

• A szolgáltatók gyors ütemben fejlesztették és fejlesztik a nyilvános felhőszolgáltatást nyújtó rendszereket 

mind a technológia, mind pedig az IT szolgáltatások befogadása terén 

• A felhő-alapú tároló rendszerek és adatközpontok exponenciális ütemű fejlesztése új lehetséges irányokat 

mutat a felhőre alapozó vállalkozásoknak 

• A felhőből használható mobil alkalmazás fejlesztői platformok iránt megnövekedett igény tovább lökést ad a 

felhő technológia gyorsabb fejlődésének 

• A „big data" érintetlen területei szintén jelentős tényezők, ami tovább növeli a felhő alapú technológiák 

felhasználását. Ennek oka nemcsak a hatalmas adatmennyiség tárolása, hanem a hasznos információk 

kinyerésének igénye és lehetősége 

Összefoglalva: 

• Konzisztens növekedés várható a felhő-alapú technológia, és a felhővel összefüggő más technológiák 

felhasználásában 

• A felhő-technológia még nem érte el érettségének tetőfokát 

• Ehhez a jelenlegi fejlődési ütem mellett még legalább öt év szükséges 

3. 1.3 Hagyományos- vagy felhőszolgáltatás? 

A hagyományos informatikai infrastruktúra hátrányai 

• A vállalati adatközpontok szervereinek kihasználtsága: ~18% 

• A többi erőforrás kihasználtsága szintén alacsony 

• Az informatikai beruházás költsége (Capital expenditure - CAPEX) magas (adatközpont, hálózat, környezet, 

szoftver licencek, stb.) 

• Az infrastruktúrát folyamatosan bővíteni, fejleszteni kell (hardver, szoftver) 

• A működtetési költség (Operational expenditure - OPEX) szintén magas 

• Képzett szakemberekre van szükség 

• hardver 

• szoftver 

• hálózat 
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• biztonság 

• menedzsment 

• stb. 

• Az üzemeltetés és fenntartás költsége jelentős 

• Az informatikai infrastruktúra működése (az üzlet kiszolgálása) jószerével csak magától a vállalattól függ 

• A megfelelő rendelkezésre állást és a szolgáltatás szintjét (service level) házon belül biztosítják 

• Az informatikai biztonság szintje is csak házon belüli tényezőktől függ 

• Az üzletmenet folyamatossága könnyen biztosítható 

A számítási felhőből megvásárolt informatikai szolgáltatások előnyei 

• A szolgáltatást biztosító adatközpontok az informatikai erőforrásokat koncentrálják (konszolidáció) 

• A fajlagos ráfordítás alacsonyabb 

• Az erőforrásokat jobban kihasználják. A szerverek kihasználtsága elérheti az 50-70%-ot is 

• A szoftver licencek kihasználása szintén jobb lehet, hiszen nem kell annyi licencet vásárolni, ahány 

felhasználó igénybe veszi a felhő szolgáltatásait 

• A szolgáltatónál koncentrálódnak az informatikai szakemberek, az előfizetői oldalon nincs szükség vagy 

kevesebb specializált informatikai szakemberre van szükség 

• A kihasználást növeli, hogy 

• az erőforrásokat (processzor, memória, háttértár, szoftver) dinamikusan rendelik az egyes 

előfizetőkhöz/alkalmazásokhoz 

• A szolgáltatás akár földrészeken is átível, így az időeltolódás következtében az adatközpontok terhelése 

egyenletesen megoszlik 

• A szolgáltatásban használt technológiák lehetővé teszik az elvárt rendelkezésre állás és szolgáltatási szint 

biztosítását 

• Az informatikai biztonság is szerződés szerint biztosítható 

• A fenti tényezők az informatikai szolgáltatás költségeinek jelentős csökkenését jelenti az előfizetők számára. 

Kifizetődőbb bérelni a szolgáltatást, mint házon belül biztosítani 

A szolgáltatás felhőből történő igénybe vételének hátrányai 

• Az adatok ismeretlen helyre kerülnek, az ellenőrzés kikerül a vállalat hatásköréből 

• A szolgáltatás kiesése, az adatok elvesztése esetén a vállalatok tönkre mehetnek 

• A szolgáltatás elérése természeti katasztrófák, háborúk, kormányzati döntések, stb. lehetetlenné válhat. E 

problémák az egyéni előfizetőket kevésbé sújtják 

• A fenti veszélyek kiküszöbölésére és a technológia előnyeinek kihasználása lehetséges a felhőszolgáltatás 

vállalati környezetben történő alkalmazásával (Private Cloud) 

4. 1.4 A felhő referencia modellje és taxonómiája 

A felhőszolgáltatás gyorsan fejlődő, de még nem kiforrott technológia 

• Már ma is rengeteg jó szolgáltatás elérhető 
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• Számtalan kutatási/fejlesztési (R&D) projekt van folyamatban világszerte 

• Nagy informatikai cégek is gyakran egyesített kutatási projekteket indítanak a költségek csökkentésére 

• Résztvevők: Microsoft, IBM, HP Sun, Intel, Google, Amazon, Yahoo, VMware, Cisco, stb. 

• Kisebb cégek is fejlesztenek, több nyílt forráskódú termék is létezik 

A felhőszolgáltatás referencia modellje [1.3] 

A NIST felhő számítási referencia modellje azonosítja a felhő főbb szereplőit, tevékenységeiket és feladataikat. 

 

Felhő taxonómiája [1.4] 

• A felhők szolgáltatásait, szolgáltatóit, eszközeit és fejlesztőit foglalja össze az OpenCrowd cég felhő 

taxonómiája 

• A taxonómiát az idők folyamán többször is frissítették, de sosem lehet teljesen naprakész a terület 

sokszínűsége és gyors fejlődése miatt 

• Készítésének célja, hogy párbeszédet nyisson a felhőszolgáltatások szállítói, üzemeltetői, fejlesztői és 

előfizetői között, és ezáltal előmozdítsa a felhőalkalmazások és szolgáltatások jobb megértését, könnyebb 

befogadását, és a teljesebb tájékozódást 
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5. 1.5 Szolgáltatási modellek 

Szolgáltatási modellek egymásra épülése 

• A legelterjedtebb szolgáltatási modellek többnyire egymásra épülnek, azaz mindegyik szolgáltatási modell a 

hierarchiában alatta lévő modell szolgáltatásait veszi igénybe: 

• Infrastructure as a service (IaaS) 

• Platform as a service (PaaS) 

• Software as a service (SaaS) 

 

5.1. 1.5.1 Infrastruktúra szolgáltatás 

Infrastruktúra szolgáltatás (Infrastructure as a Service - IaaS) 

• Infrastructure as a Service (korábban Hardware as a Service) 
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• Virtuális gépek bérbeadása (többnyire platform virtualizációs környezetben = absztrakt vagy emulált 

platform) (Pl.: Amazon EC2, Amazon S3, GoGrid) 

• Tárolókapacitás bérbeadása (Pl.: Amazon S3) 

• Teljes virtuális adatközpont bérbeadása (virtual data center) (pl.: Amazon VPC, VMware vCloud, Cisco 

Virtual Multi-tenant Data Center) 

• Nincs szükség szerverek, szoftver, adatközpont helyiség, hálózati eszközök, stb. vásárlására, fenntartására 

• Az ügyfelek kihelyezett (outsourced) szolgáltatásként vásárolják meg az erőforrásokat 

• A számlázás utility computing mintájára és a felhasznált erőforrások mértéke alapján történik (pl. fix összeg 

óránként) 

• A szolgáltatás minőségét szolgáltatási szint szerződésben (Service Level Agreement - SLA) lehet rögzíteni 

• A hálózat és a virtuális gépek tűzfallal védettek lehetnek, terhelésmegosztás lehetséges, redundáns eszközök 

alkalmazhatók 

• Hozzáférés interneten keresztül 

5.2. 1.5.2 Platform szolgáltatás 

Platform szolgáltatás (Platform as a Service - PaaS) 

• A platform magában foglalja a felhő alkalmazások fejlesztésének, tesztelésének, üzembe helyezésének és 

futtatásának teljes életciklusát 

• A teljes életciklusnak felhő-alapúnak kell/illik lennie 

• A PaaS kulcselemei: 

• Fejlesztés, tesztelés, üzembe helyezés, futtatás, menedzsment ugyanazon az integrált környezeten zajlik 

(költségek csökkennek, minőség, üzembiztonság javul) 

• A felhasználói kényelem, válaszidők, részletgazdagság kompromisszumok nélküli megvalósítása (a 

hagyományos alkalmazással azonos elvárások). Szoftverletöltés, plug-in installálás, helyi program futása 

nem zavarhatja az alkalmazást 

• Beépített méretezhetőség, megbízhatóság, és biztonság megvalósítása további fejlesztés, konfigurálás és 

költség nélkül. Több bérlő (Multi-tenancy) automatikus biztosítása A tárolás, továbbítás, pénzügy 

tranzakciók biztonságosak a teljes életciklus alatt 

• Beépített integráció Web-szolgáltatásokkal (Web services) és adatbázisokkal 

Különböző helyeken lévő szolgáltatások összekapcsolása, ill. több helyen tárolt adatok összekapcsolása 

• Fejlesztők és fejlesztő csoportok együttműködésének támogatása 

Az együttműködést a platformnak különösebb konfiguráció nélkül a teljes életciklus minden fázisában 

támogatnia kell (fejlesztés, tesztelés, dokumentálás és üzemeltetés) 

• Az alkalmazásba beépített mélyreható monitorozás, amely rögzíti a fejlesztők számára a felhasználók 

viselkedését, a hibákat, a teljesítmény problémákat. 

Ezek segítik a fejlesztőket az alkalmazás javításában és az új felhasználói elvárások feltárásában 

5.3. 1.5.3 Szoftver szolgáltatás 

Szoftver szolgáltatás (Software as a Servicse - SaaS) [1.5] 

• Alkalmazások az interneten keresztül érhetők el és menedzselhetők 
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• Helyi telepítésre nincs szükség, az alkalmazások kizárólag böngészővel érhetők el 

• Az alkalmazás adatszerkezete (osztott adatmodell) és program architektúrája lehetővé teszi több/sok 

felhasználó egyidejű kiszolgálását (multi-tenant) 

• Az SaaS modell legjobb alanyai a tömegesen használt, uniformizálható alkalmazások 

• Ezek paraméterezéssel (kód változtatás nélkül) testre szabhatók 

• Az SaaS alkalmazásoknak mérő és monitorozó modullal kell rendelkezniük, hogy az előfizetők csak a 

tényleges használatért fizessenek 

• Az SaaS alkalmazásoknak beépített számlázó szolgáltatást kell tartalmazniuk 

• Az SaaS alkalmazásoknak publikus interfésszel kell rendelkezniük, hogy a fejlesztő partnerek 

kiterjeszthessék az alkalmazás szolgáltatásait, és ezáltal szélesebb felhasználói kör tudja igénybe venni az 

alkalmazást 

• Az SaaS alkalmazásoknak biztosítaniuk kell, hogy az egyes felhasználók adatai és konfigurációi el legyenek 

különítve egymástól és biztonságosan legyenek tárolva 

• Az SaaS alkalmazásoknak védeni kell a felhasználói adatok integritását 

• A kommunikáció-biztonság SSL-el megteremthető 

• Az SaaS alkalmazásoknak kifinomult üzleti folyamat konfigurátorral kell rendelkezniük az előfizetők 

számára 

• Az SaaS alkalmazásoknak folyamatosan új szolgáltatásokat és funkciókat tartalmazó változatait kell kiadni 

• Nem kell szoftver licenceket vásárolni (on demand licencing), a szoftver használatáért kell fizetni (pl. havidíj) 

• A licenceket a szolgáltató jobban tudja kezelni 

• A költségek egyenletesebben oszlanak el 

• Nem kell a szoftvert helyileg karbantartani (a szolgáltató végzi) 

• Verziókövetés a szolgáltatóra hárul 

• A hardver költségek jelentősen csökkennek a felhasználónál 

• A szolgáltató a tömeges felhasználás esetén jobban tudja méretezni a hardvert 

• Hátrányok lehetnek: 

• Hálózati problémák (elégtelen sávszélesség) 

• Biztonsági hiányosságok 

• Szolgáltatóhoz kötöttség 

• Korlátozott testreszabhatóság 

SaaS alkalmazás típusok [1.5] 

• Csomagolt szoftver (Packaged software) 

Ez a terület az SaaS legnagyobb piaca 

Példák: 

• Ügyfél kapcsolat menedzsment (Customer relationship management -CRM) 
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• Ellátási lánc-menedzsment (Supply chain management - SCM) 

• Pénzügyi menedzsment (Financial management) 

• Emberi erőforrások (Human resources) 

• Stb. 

• Csomagolt szoftver alkalmazást kínáló cégek: 

• Salesforce.com a CRM felhő alkalmazások piacvezetője 

• Netsuite a Salesforce.com-hoz hasonlóan szintén CRM szoftvert kínál, de kiegészítette a vállalati erőforrás 

tervezés (enterprise resource planning - ERP) alkalmazáskörbe tartozó néhány modullal (pénzügyi 

képesség, elektronikus kereskedelem, üzleti intelligencia, stb.) 

• Intuit pénzügyi szolgáltatás csomag, amely könyvelési szolgáltatást kínál kis- és középvállalatok számára. 

Gazdag interfésszel rendelkezik, amellyel lehetővé teszi a partnerek számára, hogy saját szolgáltatásaikat 

és alkalmazásaikat a csomaghoz illesszék 

• RightNow CRM termékcsomagot kínál, amely marketing, eladás és ipari megoldásokat is tartalmaz 

• Taleo tehetség menedzsment körébe tartozó feladatokra fókuszál 

• SugarCRM nyílt forráskódra épülő CRM platform. Ingyenes szolgáltatás 

• Microsoft Dynamics csomag 

Vállalati erőforrás tervezés (enterprise resource planning - ERP) és Ügyfél kapcsolat menedzsment 

(Customer relationship management -CRM) csomag 

• Együttműködést lehetővé tevő szoftver (Collaborative software) 

• Web konferencia (Web conferencing) 

• Dokumentum kezelés (Document collaboration) 

• Projekt tervezés (Project planning) 

• Azonnali üzenet küldés (Instant messaging) 

• Elektronikus levelezés (E-mail) 

• Stb. 

• Együttműködést lehetővé tevő szoftvert (Collaborative software) kínáló cégek: 

• LotusLive 

A LotusLive együttműködő alkalmazás csomagja szociális hálózat üzemeltetését, azonnali üzenetküldést, 

fájl megosztást és on-line találkozók folytatását biztosítja. Megfelelő API-val rendelkezik, amellyel más 

szoftver gyártók integrálhatják saját rendszereikkel 

• GoogleApps 

A Google együttműködő alkalmazás csomagja e-mailt, dokumentum menedzsmentet, és azonnali 

üzenetküldést foglal magában. Megfelelő API-val rendelkezik, amellyel más szoftver gyártók 

integrálhatják saját rendszereikkel 

• Cisco Webex Collaboration 

Online megbeszélések és egyszerűen használható webes csoportmunka-eszközök munkatársak számára, 

vállalati azonnali üzenetküldés, web konferenciák 
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• Zoho 

Nyílt forráskódú együttműködési platform. Tartalmaz e-mailt, dokumentum menedzselést, projekt 

menedzsmentet, számla kezelést. A környezetéhez rendelkezésre álló API lehetővé teszi, hogy más cégek 

hasonló termékeivel integrálják 

• Citrix GotoMeeting 

Egy nagyobb virtualizációs termékcsalád részeként távoli találkozót, távoli asztal megosztást, video 

konferencia szervezését teszi lehetővé valós időben az interneten 

• Kiegészítő szolgáltatást nyújtó és menedzsment eszközök (Enabling and management tools) 

Az e csoportba tartotó eszközök az SaaS alkalmazások fejlesztését és telepítését támogatják 

• Tesztelés mint szolgáltatás (Testing as a service) 

• Monitorozás és menedzsment mint szolgáltatás (Monitoring and management as a service) 

• Fejlesztő eszközök mint szolgáltatás (Development tooling as a service) 

• Biztonság mint szolgáltatás (SECURITY as a Service) 

• Megfelelőség és irányítás mint szolgáltatás (Compliance and governance as a service) 

• Kiegészítő szolgáltatást nyújtó és menedzsment eszközök: Tesztelés mint szolgáltatás (Testing as a service) 

• Amikor egy vállalat az alkalmazásait nyilvános vagy privát felhőbe telepíti ugyanúgy el kell végezni a 

tesztelést, mintha saját adatközpontjába telepítené: funkcionális-, egység-, igénybevételi-, kompatibilitás-, 

teljesítmény-, követelmény menedzsment- és integrációs tesztelés 

• A fejlesztőknek a teszteléshez pontosan szimulálniuk kell a szoftver telepítésekor fennálló feltételeket 

• Sok elosztott fejlesztő gárdával rendelkező vállalat keres tesztelést és fejlesztést szolgáltatásként kínáló 

szoftver megoldást, amely lehetővé teszi a munka nyomon követését és biztosítja az együttműködést 

• Az SaaS alapú tesztelés igénybe vételével sok idő és költség takarítható meg 

• Sok gyártó kínál tesztelést szolgáltatásként nyújtó platformot (pl.: HP, IBM, Sogeti, Compuware, stb.) 

• Kiegészítő szolgáltatást nyújtó és menedzsment eszközök: Monitorozás és menedzsment mint szolgáltatás 

(Monitoring and management as a service) 

• Az SaaS szolgáltatást használó vállalatoknak szükségük van saját monitorozási lehetőségre, hogy nyomon 

követhessék, hogy a szolgáltató teljesíti-e az SLA-ban meghatározott követelményeket. A feladat 

összetettebb, ha a vállalat több SaaS alkalmazást használ, és a monitorozást alkalmazások kombinációja 

felett kell elvégezniük 

• Kiegészítő szolgáltatást nyújtó és menedzsment eszközök: Fejlesztő eszközök mint szolgáltatás 

(Development tooling as a service) 

• A fejlesztést felhő környezetben lehet elvégezni ahelyett, hogy a fejlesztést egyetlen belső fejlesztő 

környezetben valósítanák meg 

• A fejlesztés ilyen modellje megvalósítható a Google, az Intuit, a Microsoft, a Force.com vagy a Bungee 

Labs Platform as a Service infrastruktúráján 

• Az Infrastructure as a Service szolgáltatók, mint például az Amazon kínálnak a fejlesztést támogató 

szolgáltatást 

• Kiegészítő szolgáltatást nyújtó és menedzsment eszközök: Biztonság mint szolgáltatás (Security as a service) 
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• Majdnem az összes antivirus szoftvert gyártó cég szolgáltatásként is kínálja termékeit. Ilyen gyártók 

például: Symantec, McAfee, CA, Kaspersky Labs 

• Néhány cég (pl.: HP és IBM) rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek a környezet sérülékenységét 

vizsgálják és tesztelik 

• Az identitás menedzsment (Identity management) ugyanolyan fontos feladat a felhő környezetben is, mint 

a hagyományos vállalati környezetben. Egyre több vállalat rendelkezik identitás menedzsmentet 

szolgáltatásként biztosító szoftverrel 

• Kiegészítő szolgáltatást nyújtó és menedzsment eszközök: Megfelelőség és irányítás mint szolgáltatás 

(Compliance and governance as a service) 

• A megfelelőség vizsgálat és az irányítás olyan időt rabló és összetett feladat, amelyre a legtöbb vállalatnak 

szüksége van, ezért e feladatok szolgáltatásként való igénybevétele kritikus 

• Az alábbi szolgáltatások SaaS-ként is nyújthatók: 

• Javítás menedzsment (Patch management) 

• Üzlet folytonosság tervezés (Business continuity planning) 

• Különféle irányítási követelmények ellenőrzése (Sarbanes-Oxley -SOX) 

SaaS alkalmazások - Google Apps - Google Docs 

• Ingyenes Web-alapú Google szolgáltatások : 

• Szövegszerkesztés (Word processor) 

• Számolótábla (Spreadsheet) 

• Prezentáció készítés (Slide show) 

• Adattároló (Data storage service) 

• Dokumentum 

• létrehozása 

• szerkesztése 

• importálása/exportálása 

• küldése-mailben 

• tárolása Google szerveren 

• Felhasználók valós idejű együttműködése. Egyidejű 

• megnyitás 

• Szerkesztés 

• felhasználók értesítése e-mailben a dokumentum módosítása esetén 

• Microsoft .doc, .xls, .ppt formátum támogatása 

• .pdf dokumentumok kezelése 

Everything as a Service (EaaS, XaaS, *aaS) 

• Az ... as a services típusú szolgáltatások: 
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• Kommunikáció mint szolgáltatás (Communication as a Service) 

• Infrastruktúra mint szolgáltatás (Infrastructure as a Service) 

• Monitorozás mint szolgáltatás (Monitoring as a Service) 

• Szoftver mint szolgáltatás (Software as a Service) 

• Platform mint szolgáltatás (Platform as a Service) 

• Adatbázis mint szolgáltatás (Database as a Service) 

• ... 

5.4. 1.5.4 Szolgáltatási modellek hierarchiája 

A szolgáltatás modellek hierarchiájának módosított architektúrája 

• A szolgáltatások leggyakrabban egymásra épülnek, bár vannak önálló megvalósítások is 

• A módosított architektúrában a felső réteg két alrétegre hasad: 

• Szolgáltatások (Services) 

• Alkalmazások (Applications) 

 

• Infrastruktúra (Infrastructure) 

• Platform 

• Szolgáltatások (Services) 

• Alkalmazások (Applications) 
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• Infrastruktúra (Infrastructure): Számítási, tároló és hálózati erőforrások, amelyek együttesen alkotják a felhő 

infrastruktúráját. Külön-külön is igénybe vehetők, vagy együtt virtuális adatközpontként bérelhetők 

• Platform: Szoftver infrastruktúra, amely segíti a felhő alkalmazások fejlesztését, tesztelését, telepítését és 

üzemeltetését 

• Szolgáltatások (Services): Az alkalmazásokkal szoros szimbiózisban lévő szolgáltatások (Pl.: leltározás, 

tárolás, rendszer integráció) 

• Alkalmazások (Applications): A felhasználókat közvetlenül kiszolgáló alkalmazások 

6. 1.6 Telepítési modellek 

Telepítési modellek 

A szolgáltatási modellektől (IaaS, PaaS, SaaS) függetlenül négy telepítési modellt dolgoztak ki, melyek mind 

különböző, speciális felhasználói igényeket elégítenek ki: 

• Nyilvános felhő infrastruktúra (Public cloud) 

• Magán felhő infrastruktúra (Private cloud) 

• Közösségi felhő infrastruktúra (Community cloud) 

• Hibrid felhő infrastruktúra (Hybrid cloud) 

Nyilvános felhő infrastruktúra (Public cloud) 

A nyilvános felhő infrastruktúra a nagyközönség vagy egy nagyobb felhasználói csoport számára nyújt 

szolgáltatásokat, és a szolgáltatást nyújtó szervezet tulajdonában van. 

A felhőszolgáltató vállalatoknak és magánszemélyeknek egyaránt kínál szolgáltatásokat. 

Néhány példa, amikor a nyilvános felhő a legjobb választás: 

• Sokak által használt szabványos szolgáltatás, pl. e-mail 

• Alkalmazások fejlesztése és tesztelése 
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• Vállaltok által igénybe vett fokozottan biztonságos SaaS alkalmazás 

• Extra számítási kapacitás igénybe vétele csúcs időben 

• PaaS fejlesztő környezet használata 

Magán felhő infrastruktúra (Private cloud) 

A magán felhő infrastruktúra kizárólag egyetlen szervezet számára nyújt szolgáltatásokat, melyet maga a 

szervezet vagy egy másik fél üzemeltet, és a szolgáltatást igénybevevő szervezet telephelyén vagy azon kívül 

helyezkedik el. 

A magán felhő infrastruktúra használatának leggyakoribb okai: 

• A titkossággal és a biztonsággal szemben támasztott fokozott elvárások 

• Irányítási és megfelelőségi követelményekhez történő igazodás 

• A vállalatok már rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, de jobb kihasználásra törekednek 

• A vállalatok a teljesítménnyel és rendelkezésre állással szemben fokozott követelményeket támasztanak 

• Bizonyos esetekben az erőforrások kihasználása elérheti a 90%-ot is. 

Közösségi felhő infrastruktúra (Community cloud) 

A közösségi felhő infrastruktúrán több szervezet osztozik, és valamilyen közös vonatkozással, érdeklődéssel 

bíró közösség számára nyújt szolgáltatást. 

Az üzemeltetést végezheti maga a szervezet vagy egy másik fél, és a szolgáltatást igénybevevő szervezet 

telephelyén vagy azon kívül helyezkedik el. 

Hibrid felhő infrastruktúra (Hybrid cloud) 

A hibrid felhő infrastruktúra két vagy több, más telepítési modellbe tartozó felhő kompozíciója, amely egyetlen 

felhőként jelenik meg. Az összekapcsolt felhők olyan szabványos vagy gyári protokollal vannak 

összekapcsolva, amely biztosítja az adatok és az alkalmazások mozgását/hordozhatóságát. 

• A nyilvános és magán felhőszolgáltatás esetében alkalmazott technológiák jórészt azonosak 

• A magán felhőszolgáltatás esetében a beruházási költségek a vállalatnál merülnek fel, az erőforrások jobb 

kihasználása azonban csökkenti a fajlagos beruházási költségeket 

• A hibrid felhő a magán felhő összekapcsolása a nyilvános felhő infrastruktúrával 

7. 1.7 Felhő infrastruktúra 

A felhő infrastruktúra összetevői 

• Szerverek, fürtök, grid-ek, szuperszámítógépek 

• Tároló hálózatok (Storage networks - SAN, NAS) 

• Adatközpontok (erőforrás konszolidáció) 

• Virtualizáció 

• Nagy teljesítményű adathálózatok 

• Menedzsment megoldások 

• Nagy rendelkezésre állású megoldások 
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• Szolgáltatás minőségének biztosítása (Quality of Service - QoS) az SLA szerint 

• On-line fizetés 

• Biztonság 

• Fejlesztő eszközök 

Adatközpontok (Eszközök konszolidálása, koncentrációja) 

Sun adatközpont Mainframe-mel 

 

Adatközpontok 

Adatközpont Sun Blade 6048 szerverekkel 

 

Blade Centers 

• Nagy teljesítményű szerverek koncentrálása 
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• Blade szerverek: 2-4 processzor, 4 - 192 GB RAM 

• Kis kapacitású HDD (vagy nincs); SAN vagy NAS 

• Szerverek közös, nagy sebességű redundáns hátlapra csatlakoznak 

• Közös, redundáns tápellátás és hűtés 

• Közös hálózati interfészek (LAN és SAN) 

 

Tároló hálózatok (Storage Area Network - SAN) 

• A számítógépek dedikált tároló hálózatot használnak a tároló eszközök csatlakoztatására 

• A tároló elérési mechanizmusa blokk alapú. A szerverek közvetlenül a blokkokat érik el a tároló hálózaton 

keresztül 

• A fájl rendszert a szerverek, munkaállomások vagy a NAS eszközök biztosítják 

• A számítógépek látják el a kötet menedzsment feladatát 

• A RAID-et a tároló eszköz biztosítja 

• A blokk aggregáció feladata megoszlik a számítógépek, a tárolók és a tároló hálózat elemei között 

 

Cisco Unified Service Delivery (USD) - Infrastructure as a Service 
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• A Cisco laaS technológiájának összetevői: 

• Computing: Cisco Unified Computing System, third-party servers, VMware ESX Vi4 Hypervisor 

• Virtual Access: Cisco Nexus™ 1000V 

• Access and Aggregation: Redundant Cisco Nexus 5020 Series Switches, 10G network supporting Fibre 

Channel over Ethernet (FCoE) to servers 

• Storage Array: Third-party storage 

• Core Switching: Redundant Cisco Nexus 7010 Series Switches, Layer 2 multipathing 

• Services Core: Redundant Cisco Catalyst® 6500-VSS, Cisco Application Control Engine, and Cisco 

Firewall Service Modules 

• Peering Router: Redundant Cisco 7600 Series Routers; Carrier Ethernet with L2VPN and L3VPN 

8. 1.8 Felhő biztonság 

Szolgáltatási szint szerződés 

• A felhőszolgáltatások előfizetői, bérlői a felhőszolgáltatókkal a felhő szolgáltatás modelljének megfelelő 

szolgáltatásra kötnek szerződést 

• Az előfizetők a szerződésben foglalt mennyiségű és minőségű szolgáltatást várnak el a szolgáltatóktól 

• A szolgáltatás minősége alatt a rendelkezésre állás és az informatikai biztonság lehető legpontosabb 

meghatározására van szükség 

• A szolgáltatási szint szerződések (Service Level Agreement - SLA) tartalmazzák a szolgáltatás pontos 

meghatározását, annak minőségi jellemzőit, a minőségi jellemzők mérésének módját, a szerződő felek 

kötelezettségeit, és a szerződéstől eltérő szolgáltatás-romlás esetén fellépő kártérítés módját 

Tanúsítók, tanúsítványok 
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• A felhőszolgáltatások technológiájának fejlődése, a rendelkezésre állás és az informatikai biztonság 

tökéletesítése lehetővé teszi, hogy a felhőszolgáltatást szolgáltatáskritikus felhasználók is igénybe vegyék 

• A szolgáltatáskritikus felhasználók azonban elvárják, hogy a felhőszolgáltatás az üzleti környezet ill. a 

hatóságok által elvárt tanúsítványoknak feleljenek meg 

• A szolgáltatás típusától függően, néha az informatikai szolgáltatást a felhőszolgáltató és a bérlő 

infrastruktúrája integráltan biztosítja, ekkor előfordulhat, hogy az együttes szolgáltatást kell megfelelőségi 

vizsgálatoknak alávetni 

A felhők biztonság területei 

• A felhőszolgáltatások biztonsága olyannyira fontos, hogy 

• az Európai Unió 

• az Amerikai Egyesült Államok és 

• az egyes országok hatóságai is 

ajánlásokat, követelményeket fogalmaztak meg a felhőszolgáltatások biztonságát illetően 

A felhő szolgáltatási és telepítési modellek, az erőforrások fizikai elhelyezkedése, valamint a tulajdonlás és 

felügyelet jellemzői kombinációinak vizuális megjelenítését a Jericho Forum Cloud Cube Model-je teszi 

lehetővé [1.16] 

• A Cloud Security Alliance a [1.6] kiadványában 14 domain-ben foglalta össze a felhők technológiájából 

következő biztonsági problémákat, amelyekből eredő kockázatokat a szolgáltatóknak vagy az előfizetőknek 

meg kell szüntetniük, vagy csökkenteniük kell a biztonság fokozása érdekében 

• A biztonsági intézkedések megoszlása a felek között erősen függ a szolgáltatási modelltől (IaaS, PaaS, SaaS), 

és az elvárt biztonsági szinttől 

Kockázatok, sérülékenységek, biztonsági szintek 

• Az Európai Unió European Network and Information Security Agency (ENISA) szervezete 2009-ben egy 

tanulmányt készített Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for information security [1.8] 

címmel 

• Az ENISA felmérte a felhőket érintő 

• biztonsági kockázatokat, 

• ezek bekövetkezési valószínűségét, 

• az üzleti folyamatokra gyakorolt hatását, 

• mely sérülékenységek okozzák az egyes kockázatokat, és hogy 

• az adott kockázat mely vagyon elemeket érint 

• Az ENISA meghatározta az egyes kockázatok súlyosságát (0-8 szint) 

• A kockázatok súlyossága segít annak eldöntésében, hogy mely sérülékenységek feltárásával és 

megszüntetésével kell leginkább foglalkozni 

• A felhőszolgáltatást igénybe vevő bérlők/előfizetők biztonsági elvárásai vagy törvényi kötelezettségei alapján 

lehet meghatározni, hogy milyen kockázati szintig érdemes a biztonsági intézkedéseket megtenni 

8.1. 1.8.1 Szolgáltatási szint szerződés 

Mi a szolgáltatási szint szerződés (Service Level Agreement - SLA)? [1.12] 
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• A TM Forum szerint SLA alatt a szolgáltatás minőségét, a prioritásokat és a felelősségeket illető elvárásokat 

értjük két vagy több résztvevő között 

• A Cloud Standards Customer Council szerint a felhő-SLA a szolgáltatást illető, írásban foglalt elvárásokat 

jelenti a fogyasztók és a szolgáltatók között 

• Az SLA útmutatást nyújt a döntéshozóknak, hogy mit várhatnak el, és mire figyeljenek, amikor felhő 

szolgáltatók végfelhasználó SLA-ikat kiértékelik és összehasonlítják 

• A döntéshozóknak figyelemmel kell lenniük azon SLA-kra, amiket a felhő szolgáltatók kötnek a saját 

szállítóikkal, adatközpontokkal, hálózati szolgáltatókkal és tartalom szolgáltatókkal 

• A kisfelhasználók vagy egyéni előfizetők általában nincsenek abban a helyzetben, hogy személyre szabott 

szolgáltatói szerződést kössenek a felhőszolgáltatókkal. Az általános szerződési feltételek alapján 

választhatják ki a megfelelő szolgáltatót 

• A nagyfelhasználók (sok erőforrás, hosszabb idejű bérlés) általában külön szerződésben, részletekre 

kiterjedően rögzítik a szolgáltatásra és annak minőségére vonatkozó megállapodásukat 

Mire jó az SLA? 

• A szolgáltató az SLA alapján alakítja ki a szolgáltatást, az előfizető pedig az SLA-ban foglaltak szerinti 

szolgáltatást kérheti számon a szolgáltatótól 

• A szolgáltatónak és az előfizetőnek is rendszeresen/folyamatosan ellenőriznie/mérnie kell tudnia a 

szolgáltatás minőségét/megfelelőségét 

• Nem kielégítő szolgáltatás esetén a szolgáltatónak az SLA-ban foglalt kártérítést kell nyújtania az 

előfizetőnek 

Mit tartalmazzon az SLA? 

• Az SLA-knak tartalmazniuk kell mind a rendelkezésre állásra (availability), mind pedig az informatikai 

biztonságra (security) vonatkozó elvárásokat 

• Az ajánlat kérési és szerződés kötési időszakban jó szolgálatot tesznek a biztonsági intézkedésekre vonatkozó 

keretrendszerek (security control frameworks): 

• ENISA, Cloud Computing Information Assurance Framework [1.14] 

• ISO/IEC 27001 [1.15] 

• CSA Cloud Control Matrix [1.11] 

Ezeket a keretrendszereket azonban csak egyszer használják, vagy legfeljebb évente a biztonsági elvárások 

felülvizsgálatakor 

A CSA Cloud Control Matrix célja és tartalma [1.11] 

A Cloud Security Alliance a Cloud Controls Matrix-ban (CSA CCM) alapvető biztonsági elveket fektetett le, 

amelyek útmutatást nyújtanak a felhő rendszerek szállítóinak és segítséget nyújtanak a felhőszolgáltatások 

potenciális előfizetőinek a felhőszolgáltatások biztonsági kockázatainak a kiértékelésében. A CSA CCM a 

biztonsági intézkedések egy keretrendszere, ami illeszkedik a Cloud Security Alliance giude (CSA giude) [1.6] 

13 domain-jéhez, és lehetővé teszi a biztonsági elméletek és alapelvek pontos megértését. A CCM alapjai más 

ipar által elfogadott biztonsági szabványokhoz, szabályozásokhoz, és keretrendszerekhez (pl.: ISO 

27001/27002, ISACA COBIT, PCI, NIST, Jericho Forum és NERC CIP) fűződő testreszabott kapcsolatain 

nyugszanak. Keretrendszerként a CSA CCM biztosítja a szervezetek számára a felhő-iparágra szabott 

informatikai biztonsággal kapcsolatos szükséges struktúrát, részleteket és tisztaságot. 

A CSA CCM felerősíti a létező informatikai biztonsági irányítási környezetet azáltal, hogy kiemeli az üzleti 

informatikai biztonsági irányítási követelményeket, csökkenti és azonosítja a felhőben jelentkező konzisztens 

biztonsági fenyegetéseket és sérülékenységeket, gondoskodik a szabványosított biztonsági és működési 
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kockázat menedzsmentről, és kutatja a biztonsági elvárások, a felhő taxonómia és terminológia, valamint a 

felhőben megvalósított biztonsági intézkedések szabványosításának lehetőségét. 

Mit tartalmazzon az SLA? (folytatás) 

• A felhőszolgáltatások előfizetői a biztonsági követelményeiket paraméterek megadásával (pl. a patch-ek 

közötti maximális időtartamot) határozzák meg az SLA-ban 

• A biztonsági paramétereknek mérhetőknek kell lenniük 

• A biztonsági paramétereket (pl. a sérülékenységi vizsgálatok eredményét) a szolgáltató folyamatosan 

monitorozza és a mérési eredményeket és incidenseket az előfizető rendelkezésére bocsátja 

• Az előfizető ellenőrzi a biztonsági előírások teljesülését 

Az SLA készítésének és teljesülése ellenőrzésének legjobb gyakorlata [1.12] 

• Az SLA szerződésnek tartalmaznia kell a biztonsági paraméterek meghatározását, a megfigyelését és az 

ellenőrzését 

• Pl. az előfizető és a szolgáltató megállapodnak a napi mentések, a heti frissítések, az egy órán belüli 

helyreállítás technikai részleteiben 

• A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a szolgáltatási szintet maga a szolgáltató, az előfizető vagy agy 

harmadik fél monitorozni tudja, és a monitorozás eredménye eljusson az előfizetőhöz 

• Egy adott szolgáltatás rendelkezésre állása megkövetelésének semmi értelme, ha a rendelkezésre állás 

fogalma nincs meghatározva, vagy hogy ezt hogyan kell mérni 

• Az adott szolgáltatás releváns paramétereitől függetlenül az alábbi kérdéseket kell megfontolni: 

1. Paraméter definíció: a mért jellemző pontos meghatározása 

Pl.: Nem maga a rendelkezésre állás, hanem a rendelkezésre állás pontos meghatározása az alapvető 

funkciók, az elvárt művelet alapján (pl.: mennyi ideig tart egy e-mail elküldése) 

2. A monitorozás metodikája: A valós idejű biztonsági paraméterek mérésének metodikáját pontosan meg 

kell érteni a szerződés megkötése előtt. Ez magában foglalja a tárgyilagos mérés technikai részleteit, és az 

al-indikátorokat. Pl.: a rendelkezésre állás mérésének technikája lehet aktív szondák használata. Az al-

indikátor lehet a rendelkezésre állás kimenetelét illető előfizetői hívások száma 

3. Önálló tesztelés: Amikor technikailag és gazdaságilag lehet, az SLA paramétereket megfigyelését az 

előfizető önállóan végezze. Bizonyos monitorozási feladatokat könnyen és gazdaságosan elvégezhet maga 

az előfizető is, míg másokat csak rendszer szinten a szolgáltató tud elvégezni. Pl.: önálló tesztelésre 

példák: rendelkezésre állás mérése, üzleti folytonosság mérése 

4. Incidens/riasztás küszöbértékek: a szerződő feleknek meg kell határozniuk azon paramétereket, 

amelyeknek riasztást, incidens reakciót vagy beavatkozást kell kiváltaniuk 

Pl.: erőforrás igénylés esetén, egy tipikus beavatkozási pont lehet, amikor a rendszer képtelen kielégíteni a 

napi erőforrás felhasználást 10%-kal meghaladó extra erőforrás igényt 

5. Rendszeres riportkészítés: a rendszeres szolgáltatási szint riportokat (Regular Service Level Reports - 

SLR), és azok tartalmát meg kell határozni 

Az SLR-ek tipikus tartalma: incidensek, esemény naplók és változás jelentések 

6. Kockázat-profil megfontolások: a válasz-küszöbértékek meghatározásánál tekintetbe kell venni a bérlő 

szervezet kockázati profilját. 

Pl.: Egy kis költségű, nem személyes adatok kötegelt feldolgozását ellátó szolgáltatás esetén nincs szükség 

magas fokú titkosításra, a riasztási küszöbértékek magasra állíthatók 
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7. Kártérítés és szankciók: a beállítástól függően a paraméter küszöbértékek pénzügyi kártérítéshez 

kapcsolhatók, hogy ösztönözze a szolgáltatót a szerződéses kötelezettségek betartására, és az esetleges 

veszteségeket ellensúlyozza 

8.2. 1.8.2 Tanúsítók, tanúsítványok 

Tanúsítók, tanúsítványok [1.13] 

 

Tanúsítók, tanúsítványok [1.13] folytatás 

 

Audit területek - ISO 27001 [1.13] 

ISO 27001 Információ Biztonsági Irányítási Rendszer - IBIR 

Az ISO 27001 szabvány szerinti IBIR kiépítése és működtetése az üzleti szempontból kritikus információk, 

informatikai rendszerek és folyamatok biztonságának elősegítésére szolgál 
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• Az IBIR kialakítása kockázatelemzéssel kezdődik 

• Szabályzati rendszer 

• Biztonsági szervezet 

• Vagyontárgyak kezelése 

• Személyi biztonság 

• Fizikai és környezeti biztonság 

• Kommunikáció és üzemeltetés biztonsága 

• Hozzáférés-ellenőrzés 

• Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása 

• Incidenskezelés 

• Üzletmenet-folytonosság 

• Megfelelőség 

Audit területek - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) [1.13] 

Bankkártya adatok tárolásával és kezelésével kapcsolatos követelmények 

• A kártyabirtokos adatainak védelméért tűzfalat kell telepíteni és üzemeltetni 

• Nem szabad a gyártók által használt alapbeállítású rendszerjelszavakat és biztonsági paramétereket használni 

• Védeni kell a kártyabirtokosok tárolt adatait 

• A nyílt hálózatokon történő adatátvitel során titkosítani kell a kártyabirtokos adatait 

• Vírusvédelmi megoldásokat kell használni, és rendszeresen frissíteni 

• Biztonságos rendszereket és alkalmazásokat kell fejleszteni és üzemeltetni 

• A kártyabirtokos adataihoz csak az férhessen hozzá, akire az tartozik 

• Minden olyan ember, aki hozzáférhet a rendszerhez, rendelkezzen egyedi azonosítóval 

• A kártyabirtokos adataihoz való fizikai hozzáférést meg kell akadályozni 

• A hálózati erőforrásokhoz és a kártyabirtokos adataihoz való minden hozzáférést követni és monitorozni kell 

• A biztonsági rendszereket és folyamatokat rendszeresen tesztelni kell 

• Információbiztonsági szabályzatot kell fenntartani 

Audit területek - Cloud Security Alliance Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CSA CAIQ) 

[1.13] 

Cloud szolgáltatások 

• Megfelelőség 

• Adatkezelés 

• Létesítménybiztonság 

• Humán biztonság 
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• Információbiztonság 

• Jogi megfelelőség 

• Üzemeltetés-biztonság 

• Kockázatkezelés 

• Kibocsátások kezelése 

• Üzletmenet-folytonosság 

• Biztonsági architektúra 

SAS 70/SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402/SysTrust [1.13] 

• A legfontosabb cloud tanúsítványok halmaza 

• Egy forrásból építkeznek, céljuk egyértelműen az informatikai szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások 

kontrolljainak ellenőrzése bizonyos szempontok alapján 

• Kezdetben volt a SAS 70 

• Ennek a helyét vette át az SSAE 16 az USA-ban 

• Ennek nemzetközi változata az ISAE 3402 

• A SysTrust pedig egy SAS 70 alapú célzott CIA® (Certified Internal Auditor®) audit, mely kimondottan a 

rendszer megbízhatóságára kíváncsi 

• A SOC 1 Report - Report on Controls at a Service Organization Relevant to User Entities' Internal Control 

over Financial Reporting az audit riport készítésének elfogadott formája 

• Audit területek 

• Biztonság szervezete 

• Hozzáférés-kontroll 

• Logikai biztonság 

• Biztonságos adatkezelés 

• Fizikai és környezeti biztonság 

• Változáskezelés 

• Adatok integritása, rendelkezésre állása és redundanciája 

• Incidenskezelés 

Safe Harbor egyezmény [1.13] 

• Hivatalos neve International Safe Harbor Privacy Principles 

• Célja az EU 95/46/EC számú adatvédelmi direktívájának betartatása az USA-ban működő szervezeteknél 

• Az alábbi alapelveket fogalmazza meg: 

• Tájékoztatás 

• Választási lehetőség 

• Személyes adatok továbbítása 
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• Hozzáférés 

• Biztonság 

• Adatok sértetlensége 

• Érvényesíthetőség és felügyelet 

Google Apps tanúsítványok [1.17] 

 

Amazon Web Services (AWS) tanúsítványok - AWS Compliance [1.18] 

• Az AWS felhő infrastruktúrát az Amazon a következő szabályozásokkal, szabványokkal és legjobb 

gyakorlatokkal összhangban alakította ki és üzemelteti: 

• HIPAA 

• SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (elődje: SAS70) 

• SOC 2 

• SOC 3 

• PCI DSS Level 1 

• ISO 27001 

• FedRAMPSM 

• DIACAP and FISMA 
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• ITAR 

• FIPS 140-2 

• CSA 

• MPAA 

8.3. 1.8.3 A felhőbiztonság területei 

A felhő formák 

• A felhő szolgáltatási és telepítési modellek, az erőforrások fizikai elhelyezkedése, valamint a tulajdonlás és 

felügyelet jellemzői kombinációinak vizuális megjelenítését a Jericho Forum Cloud Cube Model-je [1.16] 

teszi lehetővé 

• A Jericho Forum négy kritériumot azonosított, melyek alapján a felfő-formák megkülönböztethetők, és 

melyek szerint a szolgáltatás létrehozható 

Jerico Forum: Cloud Cube Model [1.16] 

• A szemléltetés érdekében a Cloud Cube Model négy dimenzióban fogja össze ezeket a kritériumokat: 

 

Cloud Cube Model dimenziói - Internal (I) / External (E) [1.16] 

• Ez a dimenzió az adatok fizikai elhelyezkedését határozza meg: a felhő az azt felhasználó szervezet fizikai 

határain belül (Internal) vagy kívül (External) helyezkedik el 

• Pl.: a bérlő adatközpontjában lévő diszk Internal-nak, az Amazon S3-on lévő virtuális kötet External-nak 

tekinthető 

• Az Internal tárolás nem tekinthető automatikusan biztonságosabbnak az External-nál 

Cloud Cube Model dimenziói - Proprietary (P) / Open (O) [1.16] 
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Ez a dimenzió a felhő technológia, a szolgáltatások, az interfészek, stb. tulajdonviszonyait határozza meg 

• Ez az együttműködés, az adat és alkalmazás hordozhatóságának fokmérője az adott rendszer és más felhő 

formák között, és annak a képessége, hogy mennyire könnyen lehetséges az adatok kinyerése a felhőből, vagy 

mozgatása más felhőbe 

• Jelzi továbbá az alkalmazások megosztásában jelentkező kényszereket is 

• Proprietary: 

• A szolgáltatást nyújtó szervezet rendelkezik az ellátást biztosító eszközök felett 

• A szolgáltatás nehezen telepíthető át más típusú felhőbe 

• Gyakrabban a leginnovatívabb technológiák tartoznak ebbe a kategóriába 

• Open: 

• Nem gyártó-specifikus technológiát használnak, a technológiának biztosan több szállítója is van 

• A megoldást széleskörűen használják, a szolgáltatóhoz kötöttség nem áll fenn 

Cloud Cube Model dimenziói - Perimeterised (Per) / De-perimeterised (D-p) [1.16] 

• Ez a dimenzió képviseli azt az architekturális gondolkodásmódot, hogy a működés a hagyományos IT 

határokon belül vagy kívül van-e 

• Perimeterised: 

• Az előfizető továbbra is a hagyományos IT határok (perimeter) között működik, többnyire hálózati tűzfal 

mögött 

• A hagyományos intézményi IT határokat - többnyire VPN segítségével -kiterjesztik a felhőbe 

• A kiterjesztést igénylő feladat befejezése után az IT határok visszakerülnek eredeti pozíciójukba 

• Ez a forma nem engedi meg az együttműködést más rendszerekkel 

• De-perimeterised: 

• A szervezetek biztonságosan együttműködhetnek kiválasztott partnerekkel 

• A határvédelem helyett más biztonságot növelő megoldásokat alkalmaznak: titkosítás, fokozottan 

biztonságos számítógépek és protokollok, adat-szintű hitelesítés 

• Az adatokat meta adatok kísérik, amelyek védik az adatokat a helytelen használattól 

Cloud Cube Model dimenziói - Insourced / Outsourced [1.16] 

• Ez a dimenzió arra a kérdésre ad feleletet, hogy: „Ki üzemelteti az előfizető/bérlő szolgáltatását?" 

• Insourced: 

• A szolgáltatást egy harmadik fél üzemelteti 

• Outsourced: 

• A szolgáltatást az előfizető a saját szakembereivel üzemelteti 

• Ez általában üzleti döntés kérdése, nem pedig technikai 

Jerico Forum: Cloud Cube Model [1.16] (folytatás) 
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• A Cloud Cube Model dimenziói arra világítanak rá, hogy az előfizetők a dimenziók kombinálásával számos 

(16) lehetőség közül választhatnak 

• A választott kombinációnak igazodnia kell az előfizető igényeihez, megfelelő biztonságot kell nyújtania, 

lehetővé kell tennie az együttműködést a partnereivel, és meg kell felelnie a szabályozási követelményeknek 

• Az előfizetők által a felhőből igénybe vett szolgáltatásnak legalább ugyanolyan biztonságosnak kell lennie, 

mintha az előfizető saját adatközpontot üzemeltetne 

A felhőbiztonság területei 

• A Cloud Security Alliance (CSA) a Seurity Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing V3.0 

[1.6] kiadványában 

• áttekintést ad a felhők architektúrájáról 

• bemutatja a felhők jellemzőit 

• meghatározza a felhők referencia modelljét 

• definiálja a felhők biztonsági referencia modelljét 

• összefoglalja a felhők biztonsági problémáit, amelyekből eredő kockázatokat a szolgáltatóknak vagy az 

előfizetőknek csökkenteniük vagy megszüntetniük kell a biztonság fokozása érdekében 

• A kiadvány 14 területet (domain-t) tartalmaz, melyeknek tartalmát az alábbi csoportosításban a következő 

diákon adjuk meg: 

• Cloud Architecture: általános áttekintést ad a felhőkről 

• Governing in the Cloud: a felhő környezetek stratégiai és irányelv szintű problémáival foglalkozik 

• Operating in the Cloud: az felhő architektúrák taktikai biztonsági kérdéseire és implementációira fókuszál 

• Az ábrán [1.6] a felhő szűkített referencia modellje látható 
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• A biztonsági szolgáltatásokat a modell rétegeinek hardver és szoftver elemeibe kell beépíteni 

• A megvalósítás feladata megoszlik a szolgáltató és az előfizető között 

• A megvalósítás módja függ 

• a felhő architektúra felépítésétől, 

• a szolgáltatási modelltől, 

• a felhő elhelyezkedésétől a Cloud Cube Model-ben, 

• az elvárt biztonsági szinttől, 

• a megfelelőségi elvárásoktól 

• A biztonság megteremtésében vállalt feladatok megoszlása a szolgáltatási modell függvénye 

• Minél alacsonyabb a szolgáltatási modell szintje, annál kevesebb a szolgáltató és több az előfizető feladata a 

biztonság megteremtésében 

• Az IaaS szolgáltatási modellben az infrastruktúra és az absztrakciós réteg a szolgáltatóhoz tartozik, a többi 

réteg pedig az előfizetőhöz 
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• A PaaS szolgáltatási modell kiegyensúlyozottabb, a platform biztonságának megteremtése a szolgáltató, 

míg az alkalmazás és a platform közötti interfész és az alkalmazás biztonságának megteremtése az 

előfizető feladata 

• A következő ábrán a felhőbiztonság referencia modelljét mutatjuk be 

• Meg kell teremteni a felhő-, a biztonsági intézkedés- és a megfelelőségi modell összhangját 

• A leképzés egyértelmű, ennek megvalósítása azonban nem egyirányú lépések sorozatából áll 

• A felhőszolgáltatás önmagában bizonyos megfelelőségi tanúsítványokkal rendelkezik 

• Az előfizető a biztonsági intézkedéseket a fejlesztésekor és telepítésekor építi be alkalmazásba 

• A kész alkalmazás megfelelőségének biztosítása, és a tanúsítványok megszerzése a szolgáltató és az 

előfizető együttes feladata 

A felhőbiztonság referencia modellje 

A felhő modell megfeleltetése a biztonsági intézkedés- és a megfelelőségi modelleknek [1.6] 

 

A felhőbiztonság területei - áttekintés 

• Cloud Architecture 

1. Cloud Computing Architectural Framework 

• Governing in the Cloud 

2. Governance and Enterprise Risk Management 

3. Legal Issues: Contracts and Electronic Discovery 

4. Compliance and Audit Management 

5. Information Management and Data Security 

6. Interoperability and Portability 
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• Operating in the Cloud 

7. Traditional Security, Business Continuity, and Disaster Recovery 

8. Data Center Operations 

9. Incident Response 

10. Application Security 

11. Encryption and Key Management 

12. Identity, Entitlement and Access Management 

13. Virtualization 

14. Security as a Service 

Domain 1 - Cloud Computing Architectural Framework 

• A felhő architektúrák és technológiák áttekintése, különös tekintettel az IaaS szolgáltatásra 

• Definíció, a létrejöttét lehetővé tevő és motiváló tényezők 

• Használatának előnyei és hátrányai 

• A felhő referencia modellje (jellemzői, taxonómiája) 

• Szolgáltatás modellek (IaaS, PaaS, SaaS) 

• Egyéb modellek (NaaS, SECaaS, StorageaaS) 

• A felhőbiztonság referencia modellje 

• A felhő telepítési modellek és szolgáltatásaik (Public, Private, Community, Hybrid) 

• Az IaaS típusú felhők általános architektúrája 

• Adatközpontok (összetevők és ezek kapcsolata) 

• Szerverek 

• Tárolók, tároló hálózatok, tároló eszközök, tároló virtualizáció, FcoE 

• Tűzfalak 

• Terhelés elosztók 

• Virtualizáció 

• Hálózat 

• Ügyfél oldali megoldások 

• Menedzsment 

• Biztonság 

Domain 2 - Governance and Enterprise Risk Management 

• A felhőszámítás bevezetésével járó vállalati kockázatok felmérése és kezelése 

• Törvényi eljárások megállapodások megsértése esetén 
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• A felhasználói szervezetek képessége, hogy megfelelően értékeljék a felhőszolgáltató kockázatait 

• Érzékeny adatok megvédésének felelőssége, amikor mind a felhasználó, mind pedig a szolgáltató hibát követ 

el 

• Milyen hatással vannak a nemzetközi határok a fenti kérdésekre 

Domain 3 - Legal Issues: Contracts and Electronic Discovery 

• Az adatok felhőbe mozgatásával járó törvényi kérdések 

• A felhőszolgáltatások igénybevételével összefüggő megállapodások kérdései 

• Az e-discovery által felmerülő speciális kérdések 

Domain 4 - Compliance and Audit Management 

• A megfelelőség kezelése és igazolása a felhőben 

• A felhőszámítás hatásának értékelése a belső megfelelőségi politikára 

• Különféle megfelelőségi követelmények (szabályozási, törvényi) tárgyalása 

• A megfelelőség igazolása az auditálás során 

Domain 5 - Information Management and Data Security 

• A felhőben tárolt információ architektúrája 

• Az információ menedzsment legjobb gyakorlata 

• Az adatbiztonság életciklusa 

• Az adatbiztonságot érintő speciális intézkedések 

Domain 6 - Interoperability and Portability 

• Az együttműködés bemutatása 

• Az együttműködés biztosítására tett javaslatok 

• A hordozhatóság bemutatása 

• A hordozhatóság biztosítására tett javaslatok 

Domain 7 - Traditional Security, Business Continuity, and Disaster Recovery 

• A fizikai biztonság megteremtése 

• A fizikai biztonság emberi erőforrást érintő kérdései 

• Üzletfolytonosság 

• Helyreállítás katasztrófa után 

Domain 8 - Data Center Operations 

• Az adatközpontok fizikai biztonsága 

• A szolgáltató adatközpontjának architektúrája és működése 

• Azon adatközpont jellemzők azonosítása, amelyek káros hatással vannak a folyamatos szolgáltatásra és a 

hosszú távú stabilitásra 
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• Új adatközpont modellek 

Domain 9 - Incident Response 

• Megfelelő incidens észlelés, válasz, értesítés és elhárítás 

• Azon elemek feltárása, amelyek mind a szolgáltató, mind az előfizető oldali alkalmazása lehetővé teszi a 

megfelelő incidens kezelést és a törvényi eljárások lefolytatását 

• A felhőszámítás hatása a meglévő incidens kezelő program bonyolultságára 

Domain 10 - Application Security 

• A felhőben futó és a felhőre fejlesztendő alkalmazások biztonságának megteremtése 

• A meglévő alkalmazások költöztetése a felhőbe 

• Az alkalmazásnak leginkább megfelelő felhő forma kiválasztása 

Domain 11 - Encryption and Key Management 

• Bevezetés a titkosításba 

• A titkosítás alternatívái 

• A kriptográfia alkalmazása felhőkben 

• Titkosítás felhő adatbázisokban 

• Kulcsmenedzsment a felhőben 

• Kulcsok biztonságos tárolása 

Domain 12 - Identity, Entitlement and Access Management 

• Azonosság (identity) felhő környezetben 

• Azonosság-architektúra felhőben 

• Azonosság-föderáció 

• Azonosság és jellemzőinek províziója és kormányzása 

• Engedélyezés- és hozzáférés menedzsment 

• Az azonosság és jellemzői szolgáltatói interfészének architektúrája 

• Az azonosság és jellemzőivel kapcsolatos bizalmi szint 

• Felhasználói számlakezelés felhő rendszerekben 

• Azonosságkezelő alkalmazások tervezése 

• Azonosság- és adatvédelem 

Domain 13 - Virtualization 

• A vendég virtuális gép felerősítése (hardening) 

• Hypervisor biztonság 

• Virtuális gépek közötti támadások 

• Teljesítmény problémák 
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• A virtuális gépek burjánzása okozta üzemeltetési bonyolultság 

• Virtuális gépek titkosítása 

• Adatok összekeveredése 

• Virtuális gépek adatainak elvesztése 

• Virtuális gép képfájlok meghamisítása 

• Virtuális gépek mozgatása 

Domain 14 - Security as a Service 

• Azonosság szolgáltatások (Identity Services) és hozzáférés menedzsment szolgáltatások (Access Management 

Services) 

• Adatvesztés megelőzése (Data Loss Prevention - DLP) 

• Web biztonság (Web Security) 

• Elektronikus levelezés biztonsága (E-mail Security) 

• A biztonság felmérése (Security Assessments) 

• Behatolás menedzsment, észlelés, és megelőzés (Intrusion Management, Detection and Prevention - IDS/IPS) 

• Biztonsági információ és esemény menedzsment (Security Information and Event Management - SIEM) 

• Titkosítás (Encryption) 

• Üzletfolytonosság és helyreállítás katasztrófa bekövetkezése esetén (Business Continuity and Disaster 

Recovery) 

• Hálózat biztonság (Network Security) 

8.4. 1.8.4 Kockázatok, sérülékenységek, biztonsági szintek 

Az ENISA tanulmány felmérése a kockázatokról 

• Az Európai Unió European Network and Information Security Agency (ENISA) szervezete 2009-ben egy 

tanulmányt készített Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for information security [1.8] 

címmel 

• Az ENISA felmérte a felhőket érintő 

• biztonsági kockázatokat, 

• ezek bekövetkezési valószínűségét, 

• az üzleti folyamatokra gyakorolt hatását, 

• mely sérülékenységek okozzák az egyes kockázatokat, és hogy 

• az adott kockázat mely vagyon elemeket érint 

• Az ENISA meghatározta az egyes kockázatok súlyosságát (0-8 szint) 

• A kockázatok súlyossága segít annak eldöntésében, hogy mely sérülékenységek feltárásával és 

megszüntetésével kell leginkább foglalkozni 

• A felhőszolgáltatást igénybe vevő bérlők/előfizetők biztonsági elvárásai alapján lehet meghatározni, hogy 

milyen kockázati szintig érdemes a biztonsági intézkedéseket megtenni 
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Kockázatkezelés [1.8] 

• A kockázat mértéke/szintje függ 

• egy incidens szcenárió bekövetkezésének valószínűségétől, és az 

• üzleti folyamatra gyakorolt negatív hatásától 

• Egy incidens szcenárió bekövetkezésének valószínűsége pedig attól függ, hogy milyen valószínűséggel 

használnak ki egy sérülékenységből adódó fenyegetést 

• Az incidensek bekövetkezésének valószínűsége sok esetben erősen függ a felhő modelljétől és 

architektúrájától 

• A becslések az ENISA tanulmány készítésében résztvevők tapasztalatai alapján készültek 

• A tanulmány a kockázat 9 szintjét (0-8) különbözteti meg, melyek a kockázat elfogadásának mértékén 

alapulnak: 

• Low risk: 0-2 

• Medium Risk: 3-5 

• High Risk: 6-8 

A kockázat mértéke/szintje [1.8] 

• A kockázat mértéke becslésének alapja: ISO/IEC 27005:2008 (10) 

 

A kockázat valószínűség- és hatás eloszlása [1.8] 
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A kockázatok csoportosítása [1.8] 

• Kockázatok száma: 35 

• A kockázatok csoportosításának szempontjai: 

• Irányelvek és szervezeti (Pl. gyártóhoz, szolgáltatóhoz láncolás - Lock-in): 1-7 

• Technikai (Pl.: Erőforrások kimerülése): 8-20 

• Törvényi (Pl.: Adatvédelmi kockázatok): 21-24 

• Nem felhő specifikus: 25-35 

• Sérülékenységek (Vulnerabilities), amelyek kihasználása jelent kockázatot (Pl. Szabványos technológiák és 

megoldások hiánya): 1-31 

• Nem felhőspecifikus sérülékenységek: 32-53 

• Vagyon (Asset) (az adott kockázat mely vagyonelemeket érinti) (Pl.: Érzékeny személyi adatok): 23 

• A következő példákban a Comparative érték a nem felhő alapú megoldáshoz viszonyított valószínűséget és 

hatást jelzi 

R.1 Gyártóhoz, szolgáltatóhoz láncolás - LOCK-IN [1.8] 
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R.8 Erőforrások kimerülése - UNDER or OVER PROVISIONING [1.8] 

 

R.23 Adatvédelmi kockázatok - DATA PROTECTION RISKS [1.8] 
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Sérülékenységek - Vulnerabilities 

V13. Szabványos technológiák és megoldások hiánya - LACK OF STANDARD TECHNOLOGIES AND 

SOLUTIONS [1.8] 

• A szabványok hiánya azt eredményezheti, hogy az adatok tárolása a szolgáltatóhoz lesz kötve 

• Ez súlyos problémát okozhat, ha a szolgáltató felhagy a szolgáltatással, vagy a szolgáltatás további igénybe 

vétele előnytelen 

• Ez a helyzet kizárhatja menedzselt biztonsági szolgáltatások, és külső biztonsági technológiák igénybevételét 

(Pl.: identity manager) 

V38. Hibás konfiguráció - MISCONFIGURATION [1.8] 

• Az alapvető biztonsági intézkedések és felerősítések nem megfelelő használata 

• Emberi hibák 

• Képzetlen alkalmazottak 

Vagyon - Asset 

A5. Érzékeny személyi adatok - Personal sensitive data [1.8] 

• A szolgáltatót és a bérlőt egyaránt érinti 

• Nagyon magas kockázatot jelent az érzékeny személyi adatok sérülése 

A kockázatkezelés felelősségének megoszlása IaaS felhőkben [1.8] 
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A kockázatkezelés felelősségének megoszlása PaaS felhőkben [1.8] 

 

A kockázatkezelés felelősségének megoszlása SaaS felhőkben [1.8] 
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2. fejezet - Microsoft Windows Azure - 
Póser Valéria 

A Windows Azure [2.1] 

• A Microsoft alkalmazásszervereinek felhő-szolgáltatása, melyet előfizetés ellenében használhatnak a 

fejlesztők alkalmazásaik elkészítéséhez, hoszto-lásához és menedzseléséhez 

• A vállalati informatikai környezet kiterjeszthető nyilvános felhőbe 

• Eredetileg platformszolgáltatásként indult 

• Igénybe vehető jól méretezhető infrastruktúra-szolgáltatás is (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) 

• Adatközpontok: EU-n belül Írországban és Hollandiában, az USA-ban négy helyen, a Távol-Keleten további 

két helyen 

• A fejlesztéshez bármilyen nyelv, eszköz, vagy keretrendszer használható 

• Felhőalkalmazások gyors létrehozása, bevezetése és felügyelete 

A Windows Azure képességei [2.1] 

 

1. 2.1 A Windows Azure szolgáltatásai és jellemzői 

Windows Azure felépítése [2.2] 

• A platform három alkotóeleme a Windows Azure, az SQL Azure és az Azure AppFabric 

• Windows Azure: szolgáltatásai segítségével a megszokott Windows szerver alapú környezetbe tehetünk fel 

alkalmazásokat 

• SQL Azure: a helyi SQL Server felhőbe vitt verziója. Kompatibilisek egymással (az adatbázis sikeres 

felhőbe migrálása után elég a connection string-et módosítani, és alkalmazásunk észre sem veszi, hogy 

változás történt) 

• Azure AppFabric: kiegészítő eszközöket biztosít a fejlesztők számára a felhőben levő és a helyi 

alkalmazások könnyebb összekötéséhez, kezelhetjük a hitelesítést, és adatmenedzsment eszközöket 

implementálhatunk 

Windows Azure főbb szolgáltatásai [2.3] 

• Webhelyek 
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• Klasszikus web site szolgáltatás, a szükséges erőforrásokat az Azure automatikusan allokálja, biztosítja a 

magas rendelkezésre állását. Lehetőség van templatek használatára is, a már futó weboldalakat pedig 

nyomon követhetjük a web sites panel alatt 

• Felhőszolgáltatások 

• Új üzleti és fogyasztói felhőalkalmazások, meglévő alkalmazásokat kiegészítő összetevők hosztolására. Az 

Azure-on futó alkalmazás, mely alkalmas az ún. multi-tier, vagyis "több rétegű" (leggyakrabban: adatbázis, 

üzleti logika és megjelenítés) alkalmazások létrehozására. Több web és worker szerepkörből tevődik össze 

• Virtuális gépek 

• Támogatja a különböző operációs rendszereket (Windows Server vagy Linux alapú) futtató virtuális gépek 

létrehozását, melyek elérése az Interneten keresztül, általában load-balancer vagy VPN segítségével 

történik. A virtuális gépek rendszerlemeze lemezképként a blob-store-ban tárolódik 

• Adattárolás 

• A Windows Azure Storage kinőhetetlen 

• Magas rendelkezésre állás - helyi redundancia és automatikus geo-replikáció: minden fájl három, fizikailag 

és logikailag egymástól távol elhelyezkedő példányban tárolódik egy adatközponton belül, bármelyik 

meghibásodása esetén egy másikat kezd el használni, a fennmaradó két példányból pedig egy újat hoz létre. 

Az egy földrajzi régióban lévő adatközpontok között, automatikus geo-replikáció működik 

A szolgáltatások felügyelete 

• Azure portálon, PowerShellen vagy a System Center 2012 App Controller funkcióján keresztül 

Az RDFE (Red Dog Front End) és az Azure szolgáltatások felügyelete [2.3] 

 

A Windows Azure előnyei 

• Bármilyen nyelv, eszköz, vagy keretrendszer használható 
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• A szolgáltatások nyílt szabványokra épülő protokollok segítségével vehetők igénybe, az ügyfél oldali 

összetevői minden elterjedt operációs rendszeren elérhetők, forráskódjuk nyilvános 

• A vállalati Active Directoryval való együttműködés 

• A vállalati adatközpontban és az Azure-ban futó virtuális gépek felcserélhetők 

• PowerShell szkriptekkel menedzselhető és beilleszthető a System Centerrel felügyelt vállalati környezetbe 

• Az alkalmazások ugyanolyan fejlesztőkörnyezetekkel, programozási nyelveken és köztes technológiákkal 

készülnek, mint a hagyományos kiszolgáló alkalmazások (MS és nem MS) 

• Szolgáltatástípustól függően 99,9%-os vagy 99,95%-os szolgáltatási szintet nyújt (MS anyagi garancia). Így 

lehetővé válik magas rendelkezésre állású szolgáltatások és alkalmazások készítése és futtatása, melyekhez az 

Azure biztosítja és automatikusan felügyeli a szükséges infrastruktúrát 

• Az alkalmazások tetszés szerint méretezhetők, a forgalommal arányosan növelhető a teljesítményük, gyors 

bevezetés, az erőforrások mennyisége rugalmasan növelhető és csökkenthető. Csak a ténylegesen használt 

erőforrásokért kell fizetni 

• A webhelyek igénybe vehetik a Windows Azure más szolgáltatásait (adatbázisok, gyorsítótár, 

tartalomterjesztő hálózat, adattárolás) is 

• A szolgáltatás mindig az ügyfélhez közel vehető igénybe (a Windows Azure a világ számos pontján lévő 

adatközpontokban fut) 

• A vállalat adatközpontjában futó rendszerek a kód megváltoztatása nélkül átvihetők a felhőbe 

• A vállalati hálózat és a felhő között biztonságos hálózati kapcsolat építhető ki 

• Médiaszolgáltatása biztosítja a teljes feldolgozási folyamatot a kódolástól a tartalomvédelmen és közvetítésen 

át a média felhasználás elemzéséig 

• Az alkalmazások használhatók Windowsban, Windows Phone-ban, Xboxon, iOS- és Android-eszközökön, 

HTML5-ben, Flashben és Silverlightban egyaránt 

• Nagyfokú rugalmasság és mobilitás, a virtuális gépek konfigurációja exportálható, a VHD formátumú 

virtuális merevlemezek le- és feltölthetők 

• A virtuális gépek előtt hardveres terheléselosztó és az Azure saját tűzfala található 

• A VM-ek egyszerű webes felületen konfigurálhatók, menedzselhetők PowerShell vagy más parancssoros 

szkriptek használatával vagy System Center segítségével 

• A gépek névterekbe, csoportokba rendelhetők, akár terheléselosztást használó webkiszolgáló-farmok is 

gyorsan kialakíthatók 

• Számos operációs rendszert és verziót, valamint előtelepített alkalmazást kínál 

• Üzleti szempontból: nincs induló költség, számolható kiadások, nemzetközi jelenlét (több kontinensen 

egyszerre akár több adatközpontban is üzemelhet az alkalmazás) 

• Az Azure Expressz program keretében megvásárolt előfizetésekhez a Microsoft Magyarország ingyenes 

tanfolyamot, konzultációt és egyéb kedvezményeket biztosít 

Ingyenes, próba-előfizetés [2.3] 

• 90 napos 

• Regisztráció Microsoft Accounttal 

• compute / 750 small compute hours per month 
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• web sites / 10 web sites 

• mobile services / 10 mobile services 

• relational database / 1 SQL database 

• SQL reporting / 100 hours per month 

• storage / 70 GB with 50,000,000 storage transactions 

• data transfer / unlimited inbound & 25GB outbound 

• media services encoding / 50 GB (input & output combined) 

• cdn / 20 GB outbound with 500,000 transactions 

• cache / 128 MB 

• service bus / 1,500 relay hours and 500,000 messages 

• Kétféle konfiguráció közül lehetett választani: 

• 750 órán keresztül szabadon használható az 1 GHz-es processzorkapacitással és 768 MB memóriával 

egyenértékű Extra Small Compute Instance 

• vagy 25 órán keresztül az 1,6 GHz-es teljesítményű és 1,75 GB memóriát kínáló Small Compute Instance 

A próbaverzióval 500 MB-os tárolókapacitás, 500 MB-os adatátviteli kapacitás, 1 GB-os tárolókapacitás az 

SQL Azure adatbázis webes változatán is igénybe vehető 

2013. nyarától az eddigi erőforráskvóta-alapú felhasználás helyett a próba idejére 200 dolláros keret, mely 

teljesen szabadon felhasználható, a felhasználó igénye szerint. [2.4] 

Alkalmazásfejlesztési lehetőségek 

• Az elkészült szoftver a felhőben fut, és ott tárolja az adatokat is. A futtatási környezetről és a magas 

rendelkezésre állásról a szolgáltató gondoskodik 

• Az alkalmazás a felhőben fut, de felhasznál helyi szervereken tárolt adatokat 

• Az alkalmazás helyben fut, azonban felhőben tárolt adatokat vagy adattáblákat használ fel 

• Az Azure segítségével lehetőség nyílik nem csak egy webes felület, de a mögötte futó ún. worker process 

elkészítésére is, amely elvégzi a háttérben futó számításokat és egyéb szükséges teendőket 

Fejlesztői támogatás 

• Windows Azure Platform Training Kit: több száz megabájtos gyűjtemény, folyamatosan naprakészen tartott 

leírások, részletes bemutatók 

• Store: külső cégek szolgáltatásai (például SMS- vagy e-mailküldés) 

• Azure blog: az Azure csapat hírei, újdonságai 

• Support: segítség a Microsoft szakembereitől 

2. 2.2 A Windows Azure működése 

Működés 

Azure komponensek elhelyezkedése, kapcsolata [2.5] 
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• Az Azure két, elsődleges szolgáltatás-funkciója a számítási csomópontok (compute nodes) és a tárolók 

(storage) 

• Az ügyfelek előfizetésen keresztül, Windows LiveID által szabályozva vehetik igénybe a szolgáltatásokat, 

feltölthetnek alkalmazásokat, elérhetik a tárolókat, illetve a feltöltött alkalmazásokat az ún. hosted service-nél 

[2.8] 

• A fabric, a fabric-vezérlőn (FC) keresztül látja el az adatközpontok erőforrás-kezelését. Emellett ez végzi a 

clusterezést vagy fürtözést, a hálózat konfigurálást, a futatott szolgáltatások, virtuális gépek (VM) 

provizionálását 

• Az ügyfél és annak végfelhasználói az Azure-t http vagy https kérések útján érik el. A végfelhasználók webes 

kéréseinek kezelését, megfelelő helyrejuttatását a terhelés-elosztó (load-balancer) egység végzi 

• Az Azure PaaS felhőben lévő alkalmazás szerepkörökből (role) áll (egy-egy Visual Studio projekt fájl 

megfelel egy-egy szerepkörnek), melyekből futási időben egy vagy több virtuális gép lesz, ezek az 

úgynevezett szerepkör példányok (instance) 

• A szerepkör példányok konfigurációja (például a virtuális gépek paraméterei, tűzfalbeállítások, 

tanúsítványok, stb.) a projektekben elhelyezett XML fájlokkal adható meg 

• Feltöltés előtt az adott projektet webes szerepkörré (web role) kell alakítani (kiegészül a szükséges XML 

fájlokkal) 

• Munkavégző szerepkör: általános célú, szorosan nem a weboldalhoz tartozó funkciókat megvalósító projekt. 

A gép indulásakor ezt a kódot hívja meg az Azure, és az is fog futni a működés alatt 

• A feltöltés egy, az Azure-ban létrehozott Cloud Service igénybevétele után történhet 

• A beérkező kéréseket (általában interneten keresztül) egy terheléselosztó (load-balancer) küldi a megfelelő 

webes szerepkör egy-egy példányainak, melyek közvetlenül vagy egy várakozási soron (queue) keresztül 

utasításokat adnak a háttérfeldolgozásért felelős munkavégző szerepköröknek (worker role). A munkavégző 

szerepkörök hozzáférnek az Azure adattároló szolgáltatásaihoz (relációs SQL adatbázis, nem relációs 

(NoSQL) tárolók, a fájlokat és adatfolyamokat tároló BLOB-store) 
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3. 2.3 A Windows Azure gyakorlata 

Webhely létrehozása 

• Web site fül, majd "Create a web site" 

• Itt egyszerűen csak válasszuk ki a "Quick create" opciót, adjunk meg egy nevet, pl. "oraweb" 

• Válasszuk ki a kívánt adatközpontot 

• Véglegesítsük a varázslót, és máris rendelkezünk egy Azure-ban futó web site-tal, ami még üres, de láthatóan 

"Running" állapotban van 

Sikeresen létrehozott Weboldal 

 

Webhely információi 

• Információk a weblapról az "oraweb" linkre kattintva 

• A "dashboard" fül 

• Publikálási mód beállítása 

• Visual Studioból direkt módon publikálás: "Download publish profile" Egy rendkívül kisméretű 

konfigurációs fájlt fog letölteni számunkra, melyet később a Visual Studioba importálva felhasználhatunk 

arra, hogy egy kattintással publikálhassuk weboldalunkat anélkül, hogy az ehhez szükséges adatokat 

manuálisan adnánk meg 

Mentsük és Visual Studio-ban hozzunk létre egy új project-et a Visual C#-on belül az ASP.NET Web 

Forms Application-t választva. Főcím: „Hello World!" 

A Weboldal lehetőségei 

 

Webhely publikálása 

• BUILD menü, Build Solution -> az ASP.NET oldalunk véglegesítése 

• Solution explorer-ben jobbgomb a létrehozott ASP.NET projektre (alapértelmezettként WebApplication1) és 

Publish opció 
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• Itt egy ún. publish profile-t kell beimportálnunk, azaz pontosan azt a konfigurációs fájlt, amit korábban 

lementettünk 

• Minden szükséges adatot a Visual Studio automatikusan kitölt 

• Publish gombra automatikusan meg is nyitja az elkészült weboldalt 

 

Webhely beállításai 

• Azure portál, oraweb webhely kiválasztása 

• A monitor szekcióban nyomon követhetjük a weboldal erőforrásigényét, azaz a felhasznált 

processzorteljesítményt, adatmennyiséget és a HTTP szerver hibákat 

• Configure fül: kiválaszthatjuk, hogy weboldalunk a .NET keretrendszer 3.5-ös, 4.5-ös vagy a PHP 5.3-as 

verzióját használja 

• Scale fül: a weboldallal kapcsolatos erőforrások allokálása 

• a futó példányok száma, mellyel javíthatjuk a hibatűrést és a rendelkezésre állást 

• az adott példány számára allokált virtuális gép processzor és memória adatai 

A webhely beállításai 
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• A site módja három lehetséges állapotot vehet fel: 

• Free: Bizonyos korlátokig ingyenes módban futó weboldal, amely más előfizetőkkel együtt osztozik az 

erőforrásokon. A weboldal egy szálon fut, de amennyiben a terhelés nő és skálázásra lesz szükség, az oldalt 

mindenképp át kell állítani shared módra 

• Shared: Alacsony költségű skálázható weboldal, amely még mindig osztozik az erőforrásokkal, azonban 

nagyobb kvótát és skálázást enged meg 

• Reserved: A weboldal legköltségesebb üzemeltetési módja, azonban a reserved státusz azt jelenti, hogy egy 

komplett virtuális gépet allokálnak az oldal mögé (S, M vagy L méret), ezen fut, és senki mással nem 

osztozik 

Felhőszolgáltatás létrehozása 

• Feladat: Webes front end felülettel rendelkező oldal létrehozása worker folyamattal, melynek segítségével a 

háttérben is futtathatunk további processeket, melyeket a felhasználók nem látnak 

• Új projektként kezdjünk meg egy „Windows Azure Cloud Service"-t 

• Név: „OraCloud" 

• Szerepkörök kiválasztása. Mivel front end felületre szükségünk lesz, adjunk hozzá egy "ASP.NET Web 

Role"-t, valamint a worker szerepkör bemutatása érdekében egy "Worker Role"-t 

• Solution Explorer: itt láthatjuk mindkét szerepkört, s dolgozhatunk velük egyenként 

A Worker szerepkör forráskódja 
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• A WorkerRole.cs fájl a worker folyamat: Ez jelenleg annyit tartalmaz, hogy egy végtelen ciklus segítségével 

10 másodpercenként kiírja az „Information: Working" karaktersorozatot 

• A ServiceConfiguration.Cloud.csfg fájlban állíthatjuk be a tényleges környezetben értelmezett futó szálak 

számát, melyet az <Instances count="1"/> paraméter szabályoz 

• Ugyanennek a fájlnak .Local verziója szabályozza a fejlesztői munkaállomáson futó szálakat, ami azért 

fontos, mivel próbafuttatáskor egy Azure emulátor segítségével próbálhatjuk ki az alkalmazást anélkül, hogy 

azt publikálnánk 

• Futtassuk le az elkészült weboldalt (a Visual Studio-t adminisztrátori jogkörrel kell futtatni az emulátor miatt) 

• Az inicializálást követően a website automatikusan megjelenik, s a worker folyamat is megkezdi munkáját. 

Ezt nyomon követhetjük az Output mezőben, ahol 10 másodpercenként megjelenik a „working" felirat 

Felhőszolgáltatás publikálása 

• OraCloud-ra jobbklikk és publish 

• A konfigurációs fájl beimportálása 

• Név: OraCloud 

• Jelöljük ki, hogy melyik adatközpontban fusson 

• Állítsuk be, hogy "Production", vagyis éles környezetben fusson és publikálás gomb 

• Ekkor a Visual Studio lefordítja a szolgáltatást és feltölti az előbb létrehozott tárhelyre 

Sikeres publikálási jelentés 

 

Felhőszolgáltatás méretezhetősége 

• A szerepkörök külön-külön skálázhatók 

Szerepkörök skálázhatósága 
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3. fejezet - Platform szolgáltatás - 
Google App Engine - Schubert Tamás 
[3.1] 

Platform szolgáltatás (PaaS) 

• A Platform magában foglalja a felhő alkalmazások fejlesztésének, tesztelésének, telepítésének és 

üzemeltetésének teljes életciklusát 

• A teljes életciklus a felhőszolgáltatáson alapul 

• A PaaS kulcsfontosságú jellemzői: 

• A felhőalkalmazás fejlesztése, tesztelése, futtatása, és felügyelete ugyanazon a felhő infrastruktúrán 

történik (ezáltal a költségek csökkennek, minőség és a rendelkezésre állás növekszik) 

• A felhasználó kényelmét, a válaszidőt és a minőséget kompromisszum nélkül biztosítani kell (az elvárások 

azonosak a hagyományos alkalmazásokéval). Szoftver letöltés, plug-in installálás és helyi programok 

futtatása nem befolyásolhatja a felhőalkalmazás használatát 

• A beépített méretezhetőség, megbízhatóság és biztonság megvalósítása járulékos fejlesztés, konfigurálás és 

költség nélkül történik. Több bérlő (multi-tenancy) befogadása automatikus. Az adatok tárolása és 

továbbítása, és a pénzügyi tranzakciók biztonságosak az alkalmazás teljes életciklusában 

• Web szolgáltatások és adatbázisok integrációja be van építve. 

Csatlakozás távol futó szolgáltatásokhoz és távol tárolt adatok elérése biztosított 

• Fejlesztők és fejlesztői csoportok együttműködése biztosított. A platformnak az együttműködést minden 

különleges konfiguráció nélkül biztosítania kell az alkalmazás teljes életciklusa folyamán (fejlesztés, 

tesztelés, dokumentálás, telepítés és üzemeltetés) 

• Az alkalmazásba mélységi monitorozás van beépítve, amely rögzíti a felhasználók aktivitását, a hibákat és 

a teljesítmény problémákat. A rögzített információ segíti a fejlesztőket az alkalmazás tökéletesítésében, és 

új felhasználói elvárások feltárásában 

A Google App Engine jellemzői 

• A Google App Engine platform típusú felhőszolgáltatás 

• A Web alkalmazások a Google infrastruktúráján futnak 

• Egyszerű alkalmazások fejlesztése és menedzselése 

• Jó méretezhetőség (sávszélesség, és tárolás) 

• A fejlesztőknek nem kell a fizikai infrastruktúrával foglalkozniuk 

• A felhasználók ingyen használhatják az appspot.com Google vagy a saját domain nevüket 

• Alkalmazásfejlesztés: Java, Python 2.5, Python 2.7, Go és PHP környezetben 

• Az alkalmazásokat használók köre szabályozható (pl.: csak alkalmazottak) 

• Az App Engine használata az elinduláskor ingyenes 

• Minden alkalmazás elegendő CPU-t, sávszélességet és tárhelyet (1GB) kap ahhoz, hogy havonta mintegy 5 

millió lapmegjelenítést szolgálhasson ki díjmentesen 
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• Erőforrások vásárlása esetén a díjmentes korlát megemelkedik, és az előfizetőknek csak az ingyenes korlát 

fölött igénybe vett erőforrásokért kell fizetniük 

Az alkalmazás környezete 

• A Google App Engine egyszerű alkalmazásfejlesztést tesz lehetővé, és az alkalmazások megbízhatóan futnak 

még nagy terhelés és nagy mennyiségű adat kezelése esetén is 

• Google App Engine tulajdonságok: 

• Dinamikus web kiszolgálás az általánosan használt web technológiák teljes támogatásával 

• Tartós adattárolás lekérdezési, rendezési és tranzakció kezelési lehetőséggel 

• Automatikus méretezés és terheléselosztás 

• API áll rendelkezésre a felhasználók hitelesítésére, e-mail küldési lehetőség Google Account-okra 

• Az alkalmazásfejlesztés a fejlesztő helyi számítógépén elvégezhető a Google App Engine-t szimuláló teljes 

értékű fejlesztő környezet segítségével 

• Alkalmazásfejlesztés Python, Java, Go és PHP programnyelven 

• Mindegyik környezet standard protokollokat és általánosan használt technológiákat nyújt a web 

alkalmazásfejlesztéshez 

Homokozó (Sandbox) 

• Az alkalmazások biztonságos környezetben futnak, a futtató operációs rendszerhez csak korlátozott 

hozzáféréssel rendelkeznek 

• Ezek a korlátozások lehetővé teszik az App Engine számára, hogy az alkalmazások web kéréseit több 

szerverre elossza, és a forgalom igényeinek megfelelően indítson vagy leállítson szervereket 

• A homokozó elszigeteli az alkalmazásokat a saját biztonságos és megbízható környezetükbe, amely független 

a hardvertől, az operációs rendszertől, és a web szerver fizikai elhelyezésétől 

• Példák a biztonságos homokozó környezet korlátozásaira: 

• Az alkalmazások az internet más számítógépeit csak megadott URL-lel vagy e-maillel érhetik el. Más 

számítógépek az alkalmazásokhoz csak HTTP (vagy HTTPS) kérésekkel csatlakozhatnak standard porton 

keresztül 

• Az alkalmazások nem írhatnak a fájl rendszerbe. Az alkalmazások csak azokat a fájlokat olvashatják, 

amelyeket az alkalmazás kóddal együtt töltöttek fel 

• Az alkalmazásoknak az App Engine adattárolót (datastore), memória cachet-t (memcache) vagy más 

szolgáltatást kell használniuk minden olyan adat tárolására, amelyek meg kell őrizniük értéküket a 

lekérdezések között 

• Az alkalmazás kódok csak Web kérésekre és sorban álló vagy beütemezett taszkokra adott válaszként 

futnak, és minden esetben be kell fejeződniük 60 másodpercen belül. A kérést kiszolgáló handler nem 

indíthat alprogramot vagy hajthat végre kódot a válasz elküldése után 

1. 3.1 Python futtató környezet 

Python futtató környezet 

• Alkalmazások implementálása Python programozási nyelven, és futtatása optimalizált Python interpreter-rel 
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• Az App Engine gazdag Phyton API-val és segédprogramokkal rendelkezik web alkalmazások fejlesztéséhez 

(adat modellező API, könnyen használható web alkalmazás keretrendszer és adatok kezelésére és 

menedzselésére szolgáló eszközök) 

• Python web alkalmazások fejlesztését segítő jól átgondolt szoftver könyvtárak és keretrendszerek széles 

választéka (pl.: Django) 

• Python 2.5 és 2.7 futtató környezet támogatása 

• A Python környezetre írt alkalmazások kizárólag Pythonban készíthetők, C nyelvű kiterjesztések nem 

használhatók 

• Gazdag Python API-k állnak rendelkezésre adattárolásra, Google Account kezelésre, URL lekérésre és e-mail 

küldésre 

• Egyszerű Python web alkalmazás keretrendszer (webapp2) áll rendelkezésre, amely megkönnyíti az 

alkalmazások készítését 

• A fejlesztők az alkalmazásukkal együtt feltölthetnek mások által fejlesztett, kizárólag Pythonban írt 

könyvtárakat 

2. 3.2 Java futtató környezet 

Java futtató környezet 

Alkalmazásfejlesztés Java futtató környezetre általános Java web fejlesztő eszközökkel és API standardokkal 

történhet 

• Az App Engine futtató rendszer a Java Enterprise Edition (Java EE) technológiára épül 

• Az App Engine a Jetty alkalmazás szervert használja 

• Az alkalmazások a környezetükkel a Java Servlet szabvány szerint tartanak kapcsolatot, és általános web 

alkalmazás technológiákat használhatnak (pl.: Java Server Pages - JSPs) 

• A Java futtató környezet a Java 7-es változatot használja 

• Az App Engine Java SDK lehetővé teszi a fejlesztést a Java 5-ben, Java 6-ban és Java 7-ben is 

• A platform és a könyvtárak környezete magában foglalja a Java SE Runtime Environment (JRE) 7-et 

• A homokozóra vonatkozó korlátozások a JVM-ben vannak megvalósítva 

• Az alkalmazások bármely JVM bájtkódot vagy könyvtár szolgáltatást használhatnak, melyek nem ütköznek a 

homokozó korlátozásaiba (pl.: socket megnyitás vagy fájlba írás futáskor kivételt vált ki) 

• Az alkalmazások a Java standard API segítségével hozzáférnek a legtöbb App Engine szolgáltatáshoz 

• Java SDK tartalmazza a Java Data Objects (JDO) és a Java Persistence API (JPA) interfészek 

implementációit az App Engine datastore használatához 

• Az alkalmazások használhatják a JavaMail API-t e-mail-ek küldésére az App Engine Mail szolgáltatás 

segítségével 

• A Java.net HTTP API-k hozzáférnek az App Engine URL lekérési szolgáltatásához 

• Java Enterprise Edition (Java EE) technológia alábbi összetevői használhatók: 

• Java Data Objects (JDO) 

• Java Persistence API (JPA) 

• Java Server Faces (JSF) 1.1 - 2.0 
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• Java Server Pages (JSP) + JSTL 

• Java Servlet API 2.4 

• JavaBeans™ Activation Framework (JAF) 

• Java Architecture for XML Binding (JAXB) 

• Java API for XML Web Services (JAX-WS) 

• JavaMail 

• XML processing APIs including DOM, SAX, and XSLT 

• Java Enterprise Edition (Java EE) technológia alábbi összetevői jelenleg (2013. aug.) még nem használhatók: 

• Enterprise Java Beans (EJB) 

• JAX-RPC 

• Java Database Connectivity (JDBC) 

• Java EE™ Connector Architecture (JCA) 

• Java Management Extensions (JMX) 

• Java Message Service (JMS) 

• Java Naming and Directory Interface (JNDI) 

• Remote Method Invocation (RMI) 

3. 3.3 Adattárolás az App Engine-ben 

Az adattárolás lehetőségei 

• App Engine Datastore: NoSQL séma nélküli objektum tárolás lekérdező motorral és atomi tranzakció 

kezeléssel 

• Google Cloud SQL: relációs SQL adatbázis szolgáltatás a MySQL segítségével Java, Python és PHP 

alkalmazásokban 

• Google Cloud Storage (GCS): tároló szolgáltatás objektumok és fájlok számára (1 TB) Java, Python és PHP 

alkalmazásokban. Támogatja a hozzáférési listák (ACL) használatát. (Elavult - deprecated. A Google az API-t 

egy idő múlva kivonja a szolgáltatásból) 

• Google Cloud Storage Client Library: Az alkalmazások fájlokat olvashatnak és írhatnak a Google Cloud 

Storage bucket-ekből ill. bucketek-be. Jellemzői: nagy mennyiségű adatok hatékony kezelése, belső 

hibakezelés, újra próbálkozás hiba esetén, olvasás puffer használata elő olvasással. (Ez váltja fel az elavult 

Google Cloud Storage szolgáltatást) 

• A GCS adatok elérésének egyéb módjai: 

• Blobstore API 

• GCS REST API 

• GCS Storage Manager 

App Engine Datastore 

• Elosztott NoSQL adattárolás lekérdező nyelvvel és tranzakció kezeléssel 
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• Az adattároló kapacitása az igényekkel dinamikusan növekszik 

• A fejlesztők két lehetőség közül választhatnak, amelyek a rendelkezésre állásban és az adat-konzisztenciában 

különböznek: 

• High Replication Datastore 

• Master/Slave Datastore 

• Ezek nem hagyományos relációs adatbázis-kezelő rendszerek 

• Az adat objektumoknak (entities) típusuk és tulajdonságaik vannak 

• A tulajdonságok bőséges típusválasztékkal rendelkeznek 

• Az adat objektumok típusuk szerint elérhetők, és szűrhetők és rendezhetők a tulajdonságok értéke szerint 

• Az adatobjektumok nem rendelkeznek sémával (schemaless) 

• Az adatobjektumok struktúráját az alkalmazáskódok határozzák meg 

• A Java JDO/JPA interfészek és a Python adattár interfészek képesek struktúrát adni az adatoknak az 

alkalmazásokban 

• Az alkalmazások közvetlenül is elérhetik az adattárolót, és az igényeinek megfelelően strukturálhatják az 

adatokat 

• Az adattároló ACID tranzakció kezelést, és optimista konkurencia kezelést biztosít 

• Egy objektum visszaírása tranzakcióban történik, azaz több folyamat egyidejű visszaírási művelete esetén a 

rendszer meghatározott számban megkísérli az adatok visszaírását 

• Az alkalmazás több adat műveletet foglalhat egy-egy tranzakcióba, amelynek mindegyike sikeres vagy 

mindegyike sikertelen az adat integritás megőrzése érdekében 

• Adatobjektum csoportok (entity groups) segítségével a tranzakció kezelés elosztott hálózaton is lehetséges 

Datastore - High Replication Datastore (HRD) 

• HRD az alapértelmezett tárolási forma új alkalmazások számára 

• A HRD egy nagy rendelkezésre állású és megbízható tárolási megoldás 

• Az adatok elérhetők maradnak olvasási és írási műveletekre a tervezett leállások idején is, és katasztrofális 

hibákkal szemben is rendkívül ellenálló - a tárolási költségei magasabbak a master/slave megoldáshoz képet 

• A HRD-ben tárolt adatok a Paxos algoritmus szerint többszörösen vannak eltárolva, több adatközpontban 

Datastore - Master/Slave Datastore 

A Master-Slave adattár használatát új alkalmazásokban a Google nem javasolja (deprecated), bár a megoldást 

továbbra is támogatja 

• A Master-Slave helyett a Google a HRD adattár alkalmazását javasolja 

• A Master-Slave rendszerben egyetlen adatközpont van kijelölve a adatok elsődleges (master) példányának 

tárolására 

• Az elsődleges adattárba írt adatokat aszinkron módon másolja (replicates) át a többi másodlagos (slave) 

adatközpontba 

• Mivel csak egy adatközpont az elsődleges az írási műveletekre egy adott időben, ez erős konzisztenciát 

biztosít minden olvasási lekérdezési műveletre 
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• Az adatok időlegesen elérhetetlenek lehetnek az adatközpontban előforduló hibák vagy tervezett leállások 

esetén 

• A Master-Slave adattár használata csak korlátozott alkalmazás típusok esetén elfogadható: 

• Nincs szükség az adatok magas rendelkezésre állására 

• Csúcsterhelés esetén elfogadható az adattár késleltetése 

Datastore - A HRD és Master/Slave adattároló közötti különbségek 

 

4. 3.4 App Engine szolgáltatások 

Az App Engine egy sor olyan szolgáltatással rendelkezik, amelyek általánosan használt műveleteket 

biztosítanak az alkalmazások menedzseléséhez. A következő API-k állnak rendelkezésre e szolgáltatások 

elérésére: 

• User Service (Google azonosítók) 

• Az App Engine integrálja az alkalmazásokat a Google Account-tal a felhasználók hitelesítésére 

• A felhasználók az alkalmazásba a saját Google azonosítójukkal jelentkezhetnek be, és elérhetik az e-mail-

jeiket, stb. 

• Nincs szükség független felhasználó azonosítási rendszer kiépítésére az alkalmazásokban 

• URL Fetch 

• Az alkalmazások elérhetik az internet erőforrásait web szolgáltatásként vagy más adateléréssel az URL 

Fetch szolgáltatás használatával 

• Mail 

• Az alkalmazások az App Engine levelező szolgáltatása segítségével leveleket küldhetnek 

• A Mail szolgáltatás a Google infrastruktúrát használja 
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• Memcache (Memória-gyorsító tár) 

• A Memcache szolgáltatás nagy teljesítményű, memóriában tárolt, kulcsérték (key-value) gyorsító tárat 

biztosít, amely az alkalmazások több példánya számára is elérhető 

• A Memcache olyan adatok esetében használható, amelyek nem igényelik az adattárak tartós tárolási 

(persistence) és tranzakciós képességét 

• Image Manipulation 

• A kép szolgáltatás segítségével az alkalmazások képeket manipulálhatnak 

• Ezzel az API-val a felhasználók átméretezhetik, vághatják, forgathatják és villogtathatják a JPEG és PNG 

formátumú képeiket 

• XMPP 

• Az eXtensible Messaging and Presence Protocol, a Jabber utódja 

• Segítségével azonnali üzenetküldő szolgáltatás (instant messaging) implementálható az alkalmazásba 

• BlobStore 

• A nagyméretű állományok tárolója 

• Segítségével 32Mb-nál nagyobb állományokat lehet feltölteni, tárolni és letölteni 

• Task Queue 

• A feladat ütemező lehetővé teszi a háttér folyamatok kezelését, az ütemezett feladatok beállítását 

5. 3.5 A fejlesztés folyamata 

• A Java, a Python és a Go nyelv számára rendelkezésre álló App Engine szoftver fejlesztő készletek (software 

development kits - SDK) egy-egy web szerver alkalmazást foglalnak magukban, amelyek a helyi 

számítógépen emulálják az App Engine összes szolgáltatását 

• Mindegyik SDK tartalmazza az App Engine összes API-ját és könyvtárát 

• A web szerver a biztonságos homokozót is szimulálja, amely ellenőrzi a rendszer erőforrások tiltott 

használatát az App Engine futtató környezetben 

• Mindegyik SDK rendelkezik egy segédprogrammal, amely az alkalmazást feltölti az App Engine-be 

• Az alkalmazás kifejlesztése után a fejlesztők ezzel a segédprogrammal feltöltik az alkalmazás kódját, a 

statikus és konfigurációs fájljaikat 

• A segédprogram bekéri a fejlesztőtől a Google azonosító e-mail címét és jelszavát 

• A fejlesztők az alkalmazás új kiadását új változatként tölthetik fel 

• A régi változat mindaddig aktív marad, míg a fejlesztők át nem kapcsolnak az új változatra 

• A fejlesztők az App Engine-n tesztelhetik az új változatot, miközben a régi változat tovább funkcionál 

• A Java SDK bármilyen platformon fut (Java 5, Java 6 vagy Java 7) 

• Az SDK Zip formában áll rendelkezésre 

• Az Eclipse fejlesztő környezetben a fejlesztők a Google Plugin for Eclipse-t használhatják az App Engine 

alkalmazások létrehozására, tesztelésére és feltöltésére 
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• Az SDK tartalmaz parancssoros segédprogramokat is a fejlesztő szerver futtatására és az alkalmazás 

feltöltésére 

• A Python SDK tisztán Python-ban lett megvalósítva, és bármilyen platformon (Windows, Mac OS X és 

Linux) fut Python 2.7 alatt 

• Az SDK Zip formában áll rendelkezésre 

• Az Eclipse fejlesztő környezetben a fejlesztők a PyDev for Eclipse és a Google App Engine SDK for Python 

telepítése után Python-ban készíthetik, tesztelhetik alkalmazásaikat, és tölthetik fel az App Engine-re 

• Az alkalmazások a web alapú Administration Console segítségével menedzselhetők az App Engine-ben: 

• Új alkalmazás készítése 

• Változatok kezelése 

• Domain nevek konfigurálása 

• Az alkalmazás használatának monitorozása 

• A hiba naplóvizsgálata 

• Az adattár böngészése 

6. Irodalom 

[3.1] Google App Engine: What Is Google App Engine? 2011,  http://code.google.com/intl/hu-

HU/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html 

http://code.google.com/intl/hu-HU/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html
http://code.google.com/intl/hu-HU/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html
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4. fejezet - Alkalmazásfejlesztés 
Google App Engine-re Python-ban - 
Schubert Tamás [4.1] 

• Az alkalmazásfejlesztő környezet felépítése: 

• Python SDK (Python 2.7) letöltése és telepítése 

• Az App Engine Software Development Kit (SDK) letöltése és telepítése. (Ez biztosítja a futtató környezetet 

a fejlesztéshez) 

• Alkalmazás fejlesztése és tesztelése Python nyelven 

• Az alkalmazás feltöltése a Google App Engine-re 

• Az alkalmazások a web alapú Administration Console segítségével menedzselhetők az App Engine-ben: 

• Új alkalmazás készítése 

• Változatok kezelése 

• Domain nevek konfigurálása 

• Az alkalmazás használatának monitorozása 

• A hiba naplóvizsgálata 

• Az adattár böngészése 

1. 4.1 Fejlesztés, tesztelés, telepítés [4.1] 

Egyszerű alkalmazás készítése: Hello, world! 

• Az „Hello, world!! alkalmazás a Python 2.7-es változatára készül 

• A példa-alkalmazás a „Hello, world!" üzenetet írja ki 

• Python 2.7 alkalmazások használhatják a mind a CGI, mind pedig a WSGI interfészt a kérések kezelésére 

• A példa alkalmazást nem a hagyományos CGI szabvány szerint készül, tehát a Python App Engine 

alkalmazás nem a CGI szkript segítségével fog kommunikálni a web szerverrel 

• A Python 2.7 futtató környezet lehetővé teszi, hogy közvetlenül lehessen futtatni Web Server Gateway 

Interface (WSGI) alkalmazásokat 

• Az alkalmazás fejlesztésére a WSGI interfészt használjuk 

• Az App Engine magában foglal egy egyszerű web application framework-öt, a webapp2-t a Python 2.7 futtató 

környezetre 

• Az alkalmazás fejlesztésére a „webapp2" web application framework-öt használjuk 

• A web application framework használata egyszerűsíti az alkalmazások fejlesztését azáltal, hogy az interfész 

munkaigényes részleteit lekezeli, és a fejlesztők az alkalmazás részleteire összpontosíthatnak 

Hello, world! - Request the Handler készítése 

• Könyvtár létrehozása: D:\Google\Helloworld 
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• Az alkalmazás összes fájlja ebbe a könyvtárba kerül 

• helloworld.py fájl létrehozása az alábbi tartalommal: 

 

import webapp2 

 

class MainPage(webapp2.RequestHandler): 

  def get(self): 

      self.response.headers['Content-Type'] = 'text/plain' 

      self.response.write('Hello, world!') 

 

app = webapp2.WSGIApplication([('/', MainPage)], 

                              debug=True) 

 

• Ez a Python szkript kérésre egy HTTP fejléccel válaszol, amely leírja a tartalom típusát, tartalmaz egy üres 

sort és a „Hello, world!" üzenetet 

Hello, world! - A konfigurációs fájl létrehozása 

• Az App Engine alkalmazások rendelkeznek egy konfigurációs fájllal: app.yaml 

• Többek között ez a fájl írja le, hogy mely URL-ekhez mely handler szkripteket kell használni 

• Helloworld könyvtárban létre kell hozni az app.yaml nevű fájlt a következő tartalommal: 

 

application: schappx0001 

version: 1 

runtime: python27 

api_version: 1 

threadsafe: yes 

 

handlers: 

- url: .* 

  script: helloworld.app 

 

libraries: 

- name: webapp2 

  version: "2.5.1"                               

 

• Alkalmazás azonosító: schappx0001 

• Az alkalmazást egyedi névvel regisztrálni kell az App Engine-ben 

• version: 1 - A verzió szám megváltoztatása esetén feltöltéskor az alkalmazás új verziója jön létre 

• Az App Engine megőrzi a korábbi verziókat, az Administrative Console használatával a fejlesztők 

visszatérhetnek a korábbi verziókhoz 

• api_version: 1 - Ez a kód fog futni a Python futtató környezetben 

• - url: /.* - Minden olyan URL-kérést, amelyek útvonala illeszkedik a /.* reguláris kifejezésre a 

schappx0001.py szkripttel kell kezelni 

• script: helloworld.app - Hivatkozás a request handler-re: helloworld.py 

• Ennek a fájlnak a szintaxisa: YAML 

Hello, world! - Az alkalmazás tesztelése 

• Alkalmazás tesztelése az App Engine SDK-ban lévő web szerverrel 

1. A helyi web szerver elindítása: 
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• dev_appserver.py D:\Google\Helloworld 

• A web szerver a 8080-as porton fogadja a kéréseket 

• URL a web böngészőben: http://localhost:8080/ 

• A web szerver port azonosítója megváltoztatható: dev_appserver.py --port=8086 D:\Google\Helloworld 

2. A Google App Engine Launcher használata 

• A Launcher indítása: GoogleAppEngineLauncher.exe 

• Az alkalmazás felvétele: File menu, Add Existing Application... 

• A D:\Google\Helloworld könyvtár kiválasztása 

• Az alkalmazás kiválasztása az alkalmazások listájából, Run gomb 

• A futás eredménye megtekinthető: Browse gomb vagy a böngészőben: http://localhost:8080/ 

• A web szerver futhat az alkalmazás fejlesztés ideje alatt. A szerver figyel a forrás fájlok esetleges 

változásaira, és szükség esetén újra betölti azokat 

 

http://localhost:8080/
http://localhost:8080/
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Hello, world! - Az alkalmazás regisztrálása és feltöltése 

• Az alkalmazás azonosító (ID) regisztrálása a Google App Engine-ben 

• App Engine web alkalmazás létrehozása és menedzselése az App Engine Administration Console 

segítségével a következő URL hívással 

• https://appengine.google.com/ 

• A Google App Engine Launcher-t használók ugyanezt a lapot elérhetik a Dashboard gombbal 

• Be kell jelentkezni a App Engine-be a Google account-tal (Google account email címmel, jelszóval és 

mobil telefonszámmal létesíthető) 

• Új alkalmazás létrehozása 

• „Create an Application" gomb 

• A register an application ID megadásához követni kell az útmutatót 

• Az ingyenes appspot.com domain név választása 

• Az alkalmazás teljes URL-je: http://application-id.appspot.com (http://schappx0001.appspot.com) 

• A felhasználó vásárolhat felső szintű domain nevet, vagy használhatja a saját, már regisztrált nevét az 

alkalmazásához 

• Az alkalmazás nevét az app.yaml fájl Application kezdetű sorában szükség esetén meg kell változtatni 

• Az alkalmazás feltöltése az App Engine-be: 

1. Parancssorból: 

• appcfg.py update D:\Google\Helloworld/ 

• A Google felhasználónevet és a jelszót meg kell adni 

2. A Google App Engine Launcher-ből 

https://appengine.google.com/
http://application-id.appspot.com/
http://schappx0001.appspot.com/
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• Deploy gomb 

• A felhasználónév és a jelszó megadása a megfelelő mezőkben 

• Az alkalmazás futtatása az App Engine-en: 

• http://application-id.appspot.com (http://schappx0001.appspot.com) 

 

Az alkalmazás feltöltése a Google App Engine Launcher-ből 

 

Az alkalmazás menedzselése az Administration Console-lal 

• Az App Engine alkalmazások az Administration Console-lal menedzselhetők 

• A Google App Engine Administration Console teljes hozzáférést biztosít a felhasználóknak az alkalmazás 

nyilvános változatához 

• Böngészőből: 

https://appengine.google.com/ 

• Bejelentkezés a Google account-tal 

• Az Administration Console az alábbi feladatokra használható: 

http://application-id.appspot.com/
http://schappx0001.appspot.com/
https://appengine.google.com/
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• Új alkalmazás létrehozása az ingyenes appspot.com al-domain vagy egy felső szintű domain névvel 

• Más fejlesztők meghívása az alkalmazáshoz, így ők is elérhetik a Console-t és a feltölthetik az alkalmazás 

új változatait 

• Megtekinthetik a kéréseket és a hiba naplókat, és elemezhetik a forgalmat 

• Böngészhetik az alkalmazás adattárát és kezelhetik az indexeket 

• Felügyelhetik az adattárat 

• Megnézhetik a alkalmazás példányait 

• Menedzselhetik a feladatsorokat (task queues), lehetővé téve a sorok felfüggesztését, kiürítését és törlését 

• A feladatsor egyedi taszkjait külön-külön is menedzselhetik, lehetővé téve a taszk megtekintését, törlését 

vagy azonnali futtatását 

• Tesztelhetik az alkalmazások új változatait, és beállíthatják alapértelmezett változatként 

My Applications 

 

• Változatok kezelése: 

• Az appl.yaml konfigurációs állományban a version paraméter értékét meg kell változtatni (pl.: version : 2) 

• Az alkalmazást tovább kell fejleszteni 

• Az alkalmazást tesztelni kell 

• Az új változatot telepíteni kell 

• Ha a továbbfejlesztett alkalmazást a korábban használt version értékkel újra telepítjük, az alkalmazás 

felülíródik, de új változat nem jön létre 

Változatok kezelése 
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Változatok kezelése 

 

Dashboard 
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2. 4.2 Felhasználók kezelése [4.1] 

Felhasználók kezelése - Users Service 

• A felhasználó szolgáltatás (Users service) segítségével az alkalmazások integrálhatók a Google felhasználó 

azonosítókkal 

• A felhasználók használhatják a Google azonosítójukat, amivel előzőleg bejelentkeztek 

• A példa alkalmazás a Users service-t veszi igénybe a felhasználó név szerinti üdvözléséhez 

Users Service - schappx0001 - 3. változat 

 

import webapp2 

from google.appengine.api import users 

class MainPage(webapp2.RequestHandler): 

   def get(self): 

     user = users.get_current_user() 

     if user: 

            self.response.headers['Content-Type'] = 'text/plain' 

            self.response.out.write('Hello, ' + user.nickname()) 

     else: 

  

     self.redirect(users.create_login_url(self.request.uri)) 

app = webapp2.WSGIApplication([('/', MainPage)], debug=True) 

 

Users Service - A Users API 

• Ha a felhasználó már bejelentkezett az alkalmazásba, a get_current_user() függvény a felhasználó User 

objektumát adja vissza, egyébként None értékkel tér vissza 
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    user = users.get_current_user() -- User objektum 

 

• Ha a felhasználó már bejelentkezett, személyre szóló üzenet jelenik meg, a felhasználóhoz megadott 

becenévvel 

 

    if user: 

        self.response.headers['Content-Type'] = 'text/plain' 

        self.response.out.write('Hello, ' + user.nickname()) 

 

• Ha a felhasználó még nem jelentkezett be, utasítani kell a webapp-ot, hogy a felhasználó böngészőjét 

irányítsa át a Google bejelentkezési képernyőjére 

• Az átirányítás tartalmazza ennek a lapnak az URL-jét (self.request.uri), így a Google bejelentkezési 

mechanizmusa visszatér a bejelentkezés vagy új felhasználó regisztrációja után 

                     

    else: 

       self.redirect(users.create_login_url(self.request.uri))         

 

Users Service - appl.yaml 

Az alkalmazás 3. változata 

 

Users Service - Az alkalmazás feltöltése és futtatása 

A felhasználó már bejelentkezett 
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Az felhasználó még nem jelentkezett be 

 

3. 4.3 Adattár használata [4.2] 

• Az App Engine infrastruktúra gondoskodik az 

• adatok elosztásáról (distribution) 

• az adatok többszörös tárolásáról (replication) 

• A terheléselosztásról (load balancing) 

• Rendelkezik egy 

• egyszerű API-val 

• hatékony lekérdező motorral 
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• tranzakció menedzsmenttel 

• Az alkalmazások alapértelmezett adattárolója a High Replication Datastore (HRD) 

• Ez az adattár a Paxos algoritmust használja az adatok több adatközpontban történő többszörös tárolásához 

• Az adattár az adatokat objektumokban tárolja, amelyeket entitásoknak (entity) neveznek, és minden 

entitásnak van egy kulcsa, amely azonosítja az entitást 

• Egy entitás opcionálisan megjelölhet egy másik entitást a szülő (parent) entitásaként 

• Az adattár entitásai ily módon, a fájl rendszer könyvtár struktúrájához hasonlóan, hierarchiát képeznek 

• A HRD adattár nagy mértékben katasztrófa tűrő, de a konzisztenciája esetleges 

• Egy közös ős leszármazott entitásai ugyanahhoz az entitás csoporthoz (entity group) tartoznak 

• A közös ős-kulcs a csoport szülő kulcsa, ami az egész csoportot azonosítja 

• Egy entitás csoportra kiadott lekérdezéseket, amelyeket ős-lekérdezéseknek neveznek (ancestor queries), a 

szülő kulcsra hivatkoznak, nem pedig az entitás kulcsra 

• Az entitás csoportok a konzisztencia és a tranzakcionalitás egységei 

• Egyetlen entitás csoportra kiadott lekérdezések mindig konzisztensek, míg az entitás csoportokon átívelő 

lekérdezések eredménye csak esetlegesen konzisztens 

• A következő diákon egy Guestbook alkalmazást mutatunk be, amely felhasználók által feladott üdvözleteket 

eltárolja az adattárban 

• Az üdvözlet tartalma: 

• Az üdvözlet feladójának neve 

• az üdvözlet szövege 

• a dátum és az idő 

Adattár használata - GuestBook.py - class Greeting 

               

import cgi 

import datetime 

import urllib 

import webapp2 

from google.appengine.ext import db 

from google.appengine.api import users 

 

class Greeting(db.Model): 

       """Személyi vendégkönyv bejegyzést modellez szerző, tartalom és dátum 

adatokkal.""" 

       author = db.StringProperty() 

       content = db.StringProperty(multiline=True) 

       date = db.DateTimeProperty(auto_now_add=True) 

 

def guestbook_key(guestbook_name=None): 

       """A vendégkönyv bejegyzéshez adattár kulcsot készít a guestbook_name-mel.""" 

       return db.Key.from_path('Guestbook', guestbook_name or 'default_guestbook') 

 

Adattár használata - GuestBook.py - class MainPage 

               

class MainPage(webapp2.RequestHandler): 

    def get(self): 

       self.response.out.write('<html><body>') 

       guestbook_name=self.request.get('guestbook_name') 
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       # Az Ancestor Queries a High Replication Datastore-ban szigorúan  

       # konzisztensek. Azok a lekérdezések, amelyek több entitás csoportot is 

       # érintenek csak esetlegesen konzisztensek. Ha elhagynánk az Ancestor-t 

       # a lekérdezésből, akkor lenne valamilyen csekély valószínűsége, hogy 

       # az éppen kiírt üdvözlet nem jelenik meg a lekérdezésben. 

  

       greetings = db.GqlQuery("SELECT * " 

               "FROM Greeting "                  

               "WHERE ANCESTOR IS :1 "                

               "ORDER BY date DESC LIMIT 10", 

               guestbook_key(guestbook_name)) 

                

       for greeting in greetings: 

          if greeting.author: 

             self.response.out.write('<b>%s</b> wrote:' % greeting.author) 

          else: 

             self.response.out.write('An anonymous person wrote:') 

             self.response.out.write('<blockquote>%s</blockquote>' % 

                 cgi.escape(greeting.content)) 

 

       self.response.out.write(""" 

       <form action="/sign?%s" method="post"> 

          <div><textarea name="content" rows="3" cols="60"></textarea></div>          

          <div><input type="submit" value="Sign Guestbook"></div> 

       </form> 

       <hr> 

       <form>Guestbook name: <input value="%s" name="guestbook_name"> 

          <input type="submit" value="switch"> 

       </form> 

       </body> 

    </html>""" % (urllib.urlencode({'guestbook_name': guestbook_name}), 

                                         cgi.escape(guestbook_name))) 

 

Adattár használata - GuestBook.py - class Guestbook 

               

class Guestbook(webapp2.RequestHandler): 

    def post(self): 

   

       # Hogy minden üdvözlet ugyanabba az entitás csoportba kerüljön, a 

       # 'Greeting‘-en ugyanazt a szülő kulcsot állítjuk be. Az egyes entitás 

       # csoportokon belül a lekérdezések konzisztensek lesznek. 

       # Az írás gyakoriság azonban egy entitás csoporton belül 

       # másodpercenként kb. 1-re van korlátozva. 

     

       guestbook_name = self.request.get('guestbook_name') 

       greeting = Greeting(parent=guestbook_key(guestbook_name)) 

   

       if users.get_current_user(): 

          greeting.author = users.get_current_user().nickname() 

   

       greeting.content = self.request.get('content') 

       greeting.put() 

       self.redirect('/?' + urllib.urlencode({'guestbook_name': 

                 guestbook_name})) 

 

Adattár használata - GuestBook.py (folytatás) 

               

app = webapp2.WSGIApplication([('/', MainPage), 

       ('/sign', Guestbook)], debug=True) 

 

Adattár használata - Az elküldött üdvözletek tárolása 

• Az App Engine az adatmodellező API-t használja a Python fejlesztésekhez 
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• Ennek használatához importálni kell a google.appengine.ext.db modult: 

 

from google.appengine.ext import db 

 

• A Greeting osztály írja le az üdvözlet adat modelljét: 

 

class Greeting(db.Model): 

    author = db.StringProperty() 

    content = db.StringProperty(multiline=True) 

    date = db.DateTimeProperty(auto_now_add=True) 

 

• A Greeting modell három tulajdonsággal rendelkezik: 

• author - string 

• content - string 

• date - datetime.datetime 

• A multiline=True paraméter megadása a db.StringProperty konstruktorban azt jelenti, hogy a megadott 

értékek új sor karaktereket is tartalmazhatnak 

• Az auto_now_add=True paraméter megadása a db.DateTimeProperty konstruktorban azt jelenti, hogy az új 

objektumok automatikusan vegyék fel a pillanatnyi dátumot és időt, ha az alkalmazás ezt közvetlenül nem 

adja meg 

• Az alkalmazás a modellt használja az új Greeting objektumok létrehozására, majd kiírja az adattárba 

• A GestBook handler létrehozza az új üdvözletet, és elmenti az adattárba: 

 

class Guestbook(webapp2.RequestHandler): 

    def post(self): 

        guestbook_name = self.request.get('guestbook_name‘) 

        greeting = Greeting(parent=guestbook_key(guestbook_name)) 

 

        if users.get_current_user(): 

            greeting.author = users.get_current_user().nickname() 

        greeting.content = self.request.get('content') 

        greeting.put() 

        self.redirect('/?' + urllib.urlencode({'guestbook_name': 

        guestbook_name})) 

 

• A szülő entitás tulajdonsága: „Guestbook" 

• Nincs szükség a „Guestbook"entitás létrehozására mielőtt egy entitás szülőjének jelölnénk meg 

• Ebben a példában a szülőt helyfoglalóként használjuk tranzakció és konzisztencia kezelés céljára 

• Olyan objektumok, melyeknek közös szülőjük van, ugyanabba az entitás csoportba tartoznak 

• A date tulajdonság nincs explicite megadva, így automatikusan a pillanatnyi dátumot és időt veszi fel 

• A greeting.put() elmenti az új objektumot az adattárba 

• Ha ez az objektum már korábban az adattárba került, a put() metódus felülírja, egyébként új objektumként 

bekerül az adattárba 

• A High Replication datastore lekérdezései egy entitás csoporton belül szigorúan konzisztensek 

• Ebben a példában minden üdvözlet ugyanabba az entitás csoportba kerül 
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• Ezért a felhasználók az adattárba írás után azonnal látják az új üdvözletet. Az entitás csoportba írás üteme 

azonban nem lehet gyakoribb 1 másodpercnél. 

Adattár használata - A tárolt üdvözletek lekérdezése GQL lekérdező nyelvvel 

• Az App Engine datastore nem egy hagyományos relációs adatbázis, ezért az SQL nem használható  

lekérdezésre 

• Helyette egy az SQL-hez hasonló lekérdező nyelvet, a GQL-t lehet használni 

• A lekérdezés a MainPage handler-ben történik: 

 

greetings = db.GqlQuery("SELECT * „ 

                        "FROM Greeting „ 

                        "WHERE ANCESTOR IS :1 „ 

                        "ORDER BY date DESC LIMIT 10”, 

                        guestbook_key(guestbook_name)) 

 

• A lekérdezés teljes objektumokat ad vissza, ezért nincs értelme egyes tulajdonságok kiválasztásának 

• A GQL lekérdezésekben a WHERE clause-ban a tulajdonságok értékre megadott egy vagy több feltétel 

megadásával szűrhetjük az eredményhalmazt 

• Az SQL-lel ellentétben a GQL lekérdezések nem tartalmazhatnak konstans értékeket. Helyette a WHERE 

kitételben a metódus hívás paraméterének sorszámára (pozícionális) vagy nevére (nevesített) lehet hivatkozni 

• Csak az aktuális felhasználó által küldött üdvözletek lekérdezése pozícionális paraméterrel: 

 

• Csak az aktuális felhasználó által küldött üdvözletek lekérdezése nevesített paraméterrel: 

 

Adattár használata - Indexek használata 

• Az App Engine adattárban kiadott lekérdezések egy vagy több index segítségével végzik munkájukat 

• Az indexek olyan táblázatok, amelyek leképzik a rendezett tulajdonságok értékeit az entitás kulcsokra 

• Ezek az indexek teszik lehetővé az alkalmazások adattárainak mennyiségétől független gyors lekérdezését 

• Sok lekérdezés elvégezhető beépített indexek segítségével, de a bonyolultabb lekérdezésekhez szükség lehet 

saját (custom) indexek készítésére is 

• A GuestBook példa szűrést és dátum szerinti rendezést is tartalmaz. Szükség van egy saját index 

létrehozására 

• A saját indexeket az index.yaml fájlban kell leírni 

• Az index fájl az alkalmazás telepítésével együtt kerül be a Google App Engine-be 

Adattár használata - Indexek használata - index.yaml 
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indexes: 

- kind: Greeting 

  ancestor: yes 

  properties: 

  - name: date 

    direction: desc 

 

Adattár használata - app.yaml 

Az schappx0002 alkalmazás 1. változata 

 

Adattár használata - Az alkalmazás futtatása 
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Adattár használata - Az adattár megtekintése 

 

4. Irodalom 
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[4.1] Google App Engine: What Is Google App Engine? 2011,  http://code.google.com/intl/hu-

HU/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html 

[4.2] Google App Engine: Using data Stores, 2012,  

https://developers.google.com/appengine/docs/python/gettingstartedpyt hon27/usingdatastore 

http://code.google.com/intl/hu-HU/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html
http://code.google.com/intl/hu-HU/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html
https://developers.google.com/appengine/docs/python/gettingstartedpyt%20hon27/usingdatastore
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5. fejezet - Alkalmazásfejlesztés 
Google App Engine-re Java-ban - 
Schubert Tamás 

1. 5.1 Az App Engine Java futtató környezete 

A Java futtató környezet 

• Alkalmazásfejlesztés Google App Engine (GAE) Java futtató környezetre általános Java web fejlesztő 

eszközökkel és API standardokkal lehetséges 

• Az alkalmazások a környezetükkel a Java Servlet szabvány szerint tartanak kapcsolatot, és általános web 

alkalmazás technológiákat használhatnak (pl.: Java Server Pages - JSPs) 

• App Engine Java alkalmazások használják a Java Enterprise Edition (Java EE) interfészeit és szolgáltatásait. 

Az App Engine SDK magában foglalja a Java EE szolgáltatások implementációit 

• A Java EE implementációt a fejlesztő környezet tartalmazza, külön telepítésre nincs szükség 

• A Java futtató környezet a Java 6-os változatot használja 

• Az App Engine Java SDK lehetővé teszi a fejlesztést a Java 5-ben, Java 6-ban és Java 7-ben is 

• A platform és a könyvtárak környezete magában foglalja a Java SE Runtime Environment (JRE) 6-ot 

• A homokozóra vonatkozó korlátozások a JVM-ben vannak megvalósítva 

• Az alkalmazások bármely JVM bájtkódot vagy könyvtár szolgáltatást használhatnak, melyek nem ütköznek a 

homokozó korlátozásaiba (pl.: socket megnyitás vagy fájlba írás futáskor kivételt vált ki) 

• Az alkalmazások a Java standard API segítségével hozzáférnek a legtöbb App Engine szolgáltatáshoz 

• Java SDK tartalmazza a Java Data Objects (JDO) és a Java Persistence API (JPA) interfészek 

implementációit az App Engine datastore használatához 

• Az alkalmazások használhatják a JavaMail API-t e-mail-ek küldésére az App Engine Mail szolgáltatás 

segítségével 

• A Java.net HTTP API-k hozzáférnek az App Engine URL lekérési szolgáltatásához 

2. 5.2 Az Eclipse fejlesztő környezet kialakítása 

Az Eclipse fejlesztőkörnyezet kialakítása 

A Google többféle fejlesztő környezet használatát támogatja. Az alkalmazások készítését és telepítését a példa 

programokban az Eclipse grafikus fejlesztő környezet segítségével mutatjuk be. 

A fejlesztő környezet létrehozása: 

1. Java SE Development Kit (JDK) letöltése és telepítése az Oracle oldaláról 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) 

2. Az Eclipse weboldaláról (www.eclipse.org) az Eclipse IDE for Java EE Developers [Juno] kliens letöltése és 

a zip fájl kitömörítése 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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3. eclipse.exe elindítása után meg kell adnunk egy munka könyvtárat, azután Help -> Install New Software-t 

választjuk, majd a „Work with" sorba kell beilleszteni a következő linket: 

https://dl.google.eom/eclipse/plugin/4.2, ENTER-t ütünk: 

 

4. A megjelenő listában ki kell választani a 

• Google Plugin for Eclipse (required) 

• GWT Designer for GPE (recommended) (Grafikus kezelőfelület készítéséhez használható) 

• SDKs 

elemeket 

5. A Contact all update sites during install to find required software tétel megjelölése 

6. Next gomb, a licence szerződések elfogadása, plugin-ek telepítése, újraindítás 

7. Az Eclipse használatra kész 

3. 5.3 Projekt készítés, egyszerű alkalmazás 
fejlesztése 

https://dl.google.eom/eclipse/plugin/4.2
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Google Web alkalmazás projekt készítése 

1. módszer: File > New > Web Application Project > Next 

 

2. módszer: File > New > Project > Web Application Project > Next 
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Google Web alkalmazás projekt készítése - projekt leírás [5.3] 

• Project name: Clock1 

• Package: clock 

• Location: Create new ... 

• Google SDK: Use Google App Engine 

• Sample Code: Generate project sample code 

• Finish 
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Projekt explorer 

• A project forrás állományai az src könyvtárba kerülnek a szokásos Java csomag struktúrában 

• A META-INF könyvtárba néhány XML konfigurációs állomány kerül 

• A war könyvtár írja le azon könyvtárakat és fájlokat, amelyeket a Google App Engine-be küldünk a telepítés 

során 

• A WEB-INF/lib könyvtár a használt JAR fájlokat tartalmazza 

• Az appengine-web.xml állomány írja le az alkalmazás ID-t és a verzió számot az App Engine számára 

• A web.xml az alkalmazás konfigurációs állománya 
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• A mellékelt könyvtár lista mutatja a tényleges könyvtár szerkezetet 

• Az WorkSpace neve: EclipseWorkSpace-Java 

• A D:\Oktatas\EclipseWorkSpace-Java\Clock1\war\WEB-INF\classes könyvtár a lefordított Java osztályokat 

tárolja. Ezt rejtve van a Project Explorer-ben 

• A war\WEB-INF könyvtár a konfigurációs fájlokon kívül egyéb erőforrás állományokat is tartalmazhat 

 

Java alkalmazás 
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• Az App Engine Java web alkalmazások az alkalmazás szerverrel történő kommunikációban a Java Servlet 

szabványos interfészt követik 

• A Java servlet osztálykönyvtár dokumentációja a [5.12]-ben található 

Csomagok, interfészek és osztályok 

 

• Egy alkalmazás egy vagy több servlet osztályból áll, amelyek az alap servlet osztály kiterjesztései 

• A servlet-eket URL-eknek feleltetik meg a szabványos konfigurációs fájl (deployment descriptor), a web.xml 

segítségével 

• Amikor az App Engine egy Java alkalmazásra vonatkozó kérést fogad, megállapítja, hogy az URL melyik 

servlet osztálynak van megfeleltetve 

• Az App Engine példányosítja ezt az osztályt, majd meghívja a servlet objektum megfelelő metódusát 

• A Java alkalmazás összes állománya (lefordított Java osztályok, konfigurációs fájlok és statikus fájlok) 

szabványos könyvtár struktúrába vannak szervezve: Web Application Archive (WAR) 

• A telepítés során a WAR könyvtár összes állománya bekerül az App Engine-be 

• A fejlesztő eszközök többnyire automatikusan felépítik a WAR könyvtár struktúrát 

• Az Eclipse IDE a Google Plugin-nal az új Web Application Project létrehozásakor felépíti az alkalmazás 

könyvtár struktúráját, amely minta alkalmazást is magában foglal 

• A fejlesztő a könyvtárstruktúra megtartásával (esetleg módosításával) a mintaalkalmazás átalakításával 

készítheti el a saját alkalmazását 

• A Clock1 alkalmazás másodperc pontossággal kiírja a dátumot és az időt közép európai (budapesti) 

időzónában 

• A dátumot és az időt az alkalmazást futtató szerver órája szolgáltatja 

• Pontossága a szerver órájának pontosságától függ 

• Az Idő.java osztály egy static metódusa (public static string konv(int tzOffset) a paraméterként 

átadott időzóna eltérés alapján elkészíti, és karakterlánc formában visszaadja a dátumot és az időt: 
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2013.07.05 péntek 15:54:44, DU, GMT+01 

• Az Ido.java osztályt változatlan formában a következő alkalmazások is használják 

Servlet - ClockServlet.java 

 

Java alkalmazás (folytatás) 

• A servlet osztály kiterjeszti a javax.servlet.http.HttpServlet osztályt, és felülírja az alkalmazásban támogatott 

HTTP metódusokat 

• A ClockServlet Java osztály a HTTP GET kéréseket kezelő doGet() metódust írja felül 

• A szerver a doGet() metódust egy-egy HttpServletRequest és HttpServletResponse paraméter objektummal 

hívja meg 

• A HttpServletRequest objektum információt tartalmaz a kérésről (URL, űrlap paraméterek és cookie-k) 

• A doGet() metódus a HttpServletResponse objektum metódusainak (pl. setContentType() és getWriter()) 

segítségével elkészíti a választ 

• A servlet metódus lefutása után az App Engine elküldi a választ a kérés feladójának 

• A HttpServletResponse típusú objektum setContentType metódusa állítja be az ügyfélnek küldendő HTTP 

válasz típusát és karakter kódolását (pl.: text/html;charset=UTF-8) 

• Ha a karakter kódolás nincs beállítva a setContentType vagy a setCharacterEncoding metódussal, az 

alapértelmezett kódolás: ISO-8859-1 

• A HttpServletResponse típusú objektum getWriter metódusa egy printWriter objektumot ad vissza, amely a 

kimenő csatornát képezi 

• Ezen a csatornán lehet kiküldeni a HTML válasz üzenetet 

• A JSR-000315 Java Servlet 3.0 Final Release Specification elérhető: [20] 

• JSR-000315 Java Servlet 3.0 Final Release javadocs elérése: [5.8] 

Servlet - Ido.java 
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A deployment descriptor - web.xml 

• A deployment descriptor XML fájl írja le az App Engine számára többek között, hogy melyik HTTP kéréshez 

melyik servlet, és a servlet-hez melyik Java osztály tartozik 

• A web.xml egy XML fájl egy <web-app> gyökér elemmel 

• Az URL mintákat (URL pattern) egy-egy servlet-hez kell rendelni: 

• Servlet deklarálása <servlet> elem segítségével: 

 

<servlet> 

   <servlet-name>clock</servlet-name> 

   <servlet-class>clock.ClockServlet</servlet-class> 

</servlet> 

 

• A leképzés deklarálása <servlet-mapping> elem segítségével: 

 

<servlet-mapping> 

   <servlet-name>clock</servlet-name> 

   <url-pattern>/</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

 

• A servlet leképzés (servlet mapping) URL mintája (<url-pattern>) lehet teljes URL útvonal, vagy URL 

útvonal egy * karakterrel a minta elején vagy a végén, amely az útvonalnak egy részét írja le 

• A / URL minta csak a gyökér URL útvonallal egyezik 

• A deployment descriptor a servlet szabvány részét képezi 

• A web.xml használható elemei és ezek leírása a [5.4], [5.5] és [5.6] anyagokban található 



 Alkalmazásfejlesztés Google App 

Engine-re Java-ban - Schubert 

Tamás 

 

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A deployment descriptor az Eclipse design módjában is megtekinthető és szerkeszthető 

 

Az alkalmazás futtatása a helyi szerveren 

Alternatívák: 
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Az alkalmazás indításának folyamata a Console ablakban: 

 

Az alkalmazás a helyi szerver 8888-as portján érhető el: 
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4. 5.4 Alkalmazás telepítése és kezelése az App 
Engine-en 

Az alkalmazás regisztrálása és feltöltése az AppEngine-re 

• Az alkalmazás azonosító (ID) regisztrálása a Google App Engine-ben 

• App Engine web alkalmazás létrehozása és menedzselése az App Engine Administration Console 

segítségével a következő URL hívással: 

https://appengine.google.com/start/createapp 

• Be kell jelentkezni a App Engine-be a Google account-tal (Google account email címmel, jelszóval és 

mobil telefonszámmal létesíthető) 

• Új alkalmazás létrehozása 

• A register an application ID megadásához követni kell az útmutatót 

• Az ingyenes appspot.com domain név választása 

• Az alkalmazás teljes URL-je: http://application-id.appspot.com (http://schappx0004.appspot.com) 

• A felhasználó vásárolhat felső szintű domain nevet, vagy használhatja a saját, már regisztrált nevét az 

alkalmazásához 

• Az alkalmazás GAE-beli nevét az appengine-web.xml fájl „application" címkéjében, a verziószámát 

pedig a „version" címkéjében kell megadni: 

 

<application>schappx0004</application> 

<version>1</version> 

 

• Az alkalmazás változatainak kezelése a Google App Engine-ben 

• Az alkalmazás konfiguráció az application ID-n kívül egy verzió azonosítóval is rendelkezik 

• A verzió azonosítót az alkalmazás feltöltésekor kell megadni a telepítés paramétereit leíró állományban 

(appengine-web.xml) 

• Ha az alkalmazás ismételt feltöltésekor a verzió számot nem változatjuk meg, az újonnan feltöltött 

alkalmazás helyettesíti a korábbit 

• Ellenkező esetben az alkalmazás új változata a korábbiakkal együtt elérhető lesz az App Engine-en 

https://appengine.google.com/start/createapp
http://application-id.appspot.com/
http://schappx0004.appspot.com/
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• Az alkalmazásnak mindig van egy alapértelmezett változata (default), ami az App Engine Administration 

Console felületén kiválasztható 

• Az alapértelmezett változat a http://app-id.appspot.com URL-lel érhető el 

• Az egyéb változatok a http://version-id.app-id.appspot.com URL-lel hívhatók 

• Az alapértelmezett változat nem törölhető 

• A nem alapértelmezett változatok a version-id ismeretében szabadon hívhatók 

• A nem alapértelmezett változatok elérése azonban korlátozható: 

• Az alkalmazás kódjában a kérés domain neve (van-e version-id) ellenőrizhető, és csak jogosult 

felhasználók verzió számmal érkező kérései lesznek kiszolgálva 

• A Google Account authorization segítségével az administrator-okra korlátozható az adott változatok 

elérése 

• Amikor az alkalmazás túljut a fejlesztés fázisán, és alapértelmezett változattá válik, a korlátozások 

eltávolíthatók 

• Az aktív változatok száma legfeljebb 10 lehet 

Az alkalmazás regisztrálása: https://appengine.google.com/start/createapp 

http://app-id.appspot.com/
http://version-id.app-id.appspot.com/
https://appengine.google.com/start/createapp
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Az alkalmazás telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 

 

Az alkalmazás telepítése az AppEngine-re - Több szálúság 

• A Google App Engine Java futtató környezet támogatja a több szálúságot (multithreading), azaz több 

egyidejű kérés kiszolgálását egy-egy alkalmazás példánnyal 

• A több szálúság kiaknázása előnyös az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében 

• Az alkalmazások fejlesztésekor azonban tekintettel kell lenni az osztottan használt adatok egyidejű elérésére 
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• A telepítés paramétereit leíró állományban (appengine-web.xml) deklarálni kell a több szálú működés 

engedélyezését vagy tiltását (true vagy false): 

<threadsafe> true </threadsafe> 

Az alkalmazás telepítése az AppEngine-re (folytatás) 

 

A telepítés folyamata az Eclipse Console ablakában követhető: 

 

Az alkalmazás futtatása a Google App Engine-en 
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Az alkalmazás változatai az App Engine Administration Console-ban 

Az schappx0004 alkalmazás jelenleg egyetlen változattal rendelkezik 

 

5. 5.5 Java Server Pages (JSP) alkalmazások 
fejlesztése 

5.1. 5.5.1 A Java Server Pages (JSP) technológia 

A JSP bemutatása 

• A Java Server Pages (JSP) létrehozásának célja az volt, hogy az „üzleti logikát" képviselő kódot (servlet) 

külön lehessen választani az alkalmazás megjelenítésétől 

• Ez megkönnyíti az alkalmazásfejlesztést, a logika ellenőrzését és a megjelenítés változtatását 

• Erre a feladatra különböző sablon rendszereket (template system) dolgoztak ki, amelyek felelősek a 

megjelenítésért és HTML, CSS és JavaSript leírókat tartalmaznak, megjelölve azon helyeket, ahová 

dinamikusan előállított tartalom kerül 

• A Java Server Pages (JSP) a J2EE standard összetevője 

• Használatához nincs szükség új összetevők telepítésére 
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• A JSP fájlok HTML szöveg és a logikát megtestesítő Java kód együttese 

• Úgy tekinthető, hogy a JSP a servlet kód írásának egy másik módja 

• A JSP lapokat a J2EE egy servlet-re fordítja és a servlet fut le a JSP lap minden lekérésekor 

• Az alkalmazásokban a HTML lapok, JSP lapok, servlet-ek és hagyományos Java osztályok (helper class) 

vegyesen használhatók 

• Fejlesztéskor célszerű a közvetlen Java kód használatát minimálisra korlátozni a JSP-ben. Inkább Java 

osztályokat célszerű készíteni, és ezeket használni a JSP-ben. Megfontolandó a bean-ek és a felhasználói 

címkék (custom tag) használata is 

• A Java Server Pages a Java Servlets API-ra épül, így a servlet-ekhez hasonlóan, a JSP is hozzáfér az 

Enterprise Java többi API-jához 

• A JSP hátrányának tekinthető, hogy a teljes Java nyelv elérhető a JSP-ben, ezért nem körültekintő fejlesztés 

esetén az üzleti logika bekerülhet a sablonba, és ezáltal gyengül vagy megszűnik a logika és a megjelenítés 

elválasztása 

• Ennek a veszélynek az enyhítésére a JSP specifikáció újabb változatai a Java kód leírására kevésbé erőteljes 

sablon rendszereket dolgoztak: 

• JSP Standard Tag Library - JSTL 

• JSP Expression Language - EL 

A JSP bemutatása - A JSP életciklusa 

• A táblázatban nyomon követhető, hogy milyen események milyen szerver oldali tevékenységet váltanak ki a 

JSP servlet-té alakítását, a servlet fordítását, a servlet példányosítását és a kiszolgáló metódust (doGet, doPut, 

stb.) illetően 

 

• A Java Server Pages (JSP) lehetővé teszi statikus HTML szöveg és dinamikusan előállított tartalom együttes 

(kevert) használatát 

• A HTML a hagyományos úton (pl. Web-page-building tools) előállítható 

• A dinamikus tartalmat előállító kódokat a megfelelő helyre a szöveg közé kell beszúrni leggyakrabban nyitó 

<% és záró %> címke határolók közé 

• A JSP mindig a szerver oldalon fut 

• A JavaScript kód is beágyazható a JSP lapokba, de a JavaScript kód az ügyfél oldalon fut 
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• Tehát a JSP és a JavaScript nem egymással vetélkedő megoldások, hanem kiegészítik egymást 

• Java appletek az <applet...> címke segítségével beágyazhatók a JSP lapokba 

• Képek az <img...> címke segítségével beágyazhatók a JSP lapokba 

• Szintaxis 

• HTML szöveg 

• <H1>Szöveg</H1> 

• Fordítás után továbbítva lesz az ügyfélnek. A generált servlet kód: 

• out.print(M<Hl>Szöveg</Hl>M); 

• HTML komment 

• <!-- Komment --> 

• A HTML-hez hasonlóan továbbítva lesz az ügyfélnek 

• JSP komment 

• <%-- Komment --%> 

• Nem lesz továbbítva az ügyfélnek 

• Escape használata: 

• A „<%" tartamú szöveg a „<\%" (% jel előtt escape\) használatával állítható elő, egyébként címke kezdet 

• Script elem típusok 

• Java kifejezések (Expression) 

• <%= kifejezés %> 

• A kifejezés a fordítás során bekerül a servlet kódba: 

out.print(kifejezés) 

• Letöltéskor lesz kiértékelve, az eredmény pedig bekerül a felhasználónak küldendő oldalba 

• Java szkript kód (Scriptlet) 

• Forma: <% Java kód %> 

• A kód szövegszerűen bekerül a servlet _jspService metódusába 

• Java deklarációk (Declaration) 

• Forma: <%! kód %> 

• A kód szövegszerűen bekerül a servlet osztály törzsébe (nem a metódusokba!) 

• XML szintaxis 

• Nem tárgyaljuk 

A Java kifejezések (Expression) 

• Pontos idő: <%= new java.util.Date() %> 
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• Állomásnév: <%= request.getRemoteHost() %> 

• Szerver: <%= application.getServerInfo() %> 

• Kapcsolat ID: <%= session.getId() %> 

JSP példa - ThreeParams 

• Az alábbi JSP program három, URL-ben átadott paraméter értékét nyeri ki a kérésből, majd egy új lapot állít 

elő: ThreeParams.jsp 

• GAE projekt: ThreeParams 

• A servlet-ek és a JSP használatához szükséges Java osztálykönyvtár dokumentációja a [5.12]-ben található 

 

• A JSP lefordítása után a servlet-ben használt doGet metódus helyett a _jspService metódus keletkezik 

 

• A web.xml állomány: 
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• A ThreeParams alkalmazás futtatása a helyi szerveren 

 

• A ThreeParams alkalmazás futtatása a helyi szerveren - HTML forrás 
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JSP - előre definiált változók 

• A kifejezések használatát megkönnyítik a JSP-ben az előre definiált változók (implicit objektumok) 

• A _jspService metódus előre definiált változói a változó típusának megfelelő objektumokra mutatnak 

• Metódusaik az objektum referenciák (változók) segítségével hívhatók 

• request 

A HttpServletRequest (service/doGet első paramétere) 

• response 

A HttpServletResponse (service/doGet második paramétere) 

• out 

A Writer (JspWriter típus pufferelt változata) segítségével az ügyfélnek szóló szöveg írható ki 

• session 

A kéréshez tartozó HttpSession (kivéve, ha a page direktíva session attribútumával ki lett kapcsolva) 

• application 

A ServletContext (adatok megosztásához) a HttpServletRequest getServletContext() metódusával érhető el 

JSP példa - ThreeParams (folytatás) 

A JSP példa kiegészítése további kifejezések bemutatásával 
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Az alkalmazás hívása a Google App Engine-n 

 

Java szkript kód (Scriptlet) 

• Összetett számolással előállítható feladatok elvégzéséhez a Java scriptlet-ek használhatók 

• Tetszőleges Java kód írható a _jspService servlet metódusba 

• Forma: <% Java kód %> 

• Az előre definiált változók (request, response, session, out, stb.) a scriptlet-ekben is használhatók 
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• Pl.: dinamikus válasz előállítása: 

             

<% 

  String queryData = request.getQueryString();  

  out.println(„GET-hez csatolt adat:  " + queryData); 

%> 

             

• Ugyanaz scriptlet és JSP kifejezés kombinálásával: 

 

<% String queryData = request.getQueryString(); %> 

GET-hez csatolt adat: <%= queryData %> 

• Ugyanaz egyetlen JSP kifejezéssel: 

GET-hez csatolt adat: <%= request.getQueryString() %> 

• Egyszerű kifejezésekkel nem elvégezhető feladatok megoldásához jól használhatók a scriptlet-ek. Például: 

• Válasz fejlécek és státus kódok beállítása 

• Mellékfeladatok ellátása (naplóba írás, adatbázis aktualizálása) 

• Ciklusok és feltételes elágazások szervezése 

• Például a tartalom típusának megadása Microsoft Word-ként: 

 

<% response.setContentType(Mapplication/mswordM); %> 

             

Java szkript kód - JSP scriptlet és servlet megfeleltetése 

• A scriptlet kód közvetlenül, változtatás nélkül bekerül a _jspService metódusba, print utasítások használatára 

nem kerül sor 

• JSP részlet: HTML szöveg, JSP kifejezés és scriptlet 

 

<H2>Szöveg</H2>  

<%= metódus_1() %>  

<% metódus_2(); %> 

             

• A metódus_1() JSP kifejezés, ami egy metódust hív, nincs a kifejezés után pontosvessző 

• A metódus_2() egy scriptlet, az utasítást pontosvessző zárja 

• A fordítás után keletkező _jspService metódus 

 

public void _jspService(HttpServletRequest request,  

HttpServletResponse response)   throws ServletException,  

IOException { 

   response.setContentType("text/html"); 

   HttpSession session = request.getSession(); 

   JspWriter out = response.getWriter(); 

   out.println("<H2>Szöveg</H2>"); 

   out.println(metódus_1());  

   metódus_2(); 

   ... 

} 
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• A metódus_1() a printline metódus paramétere lesz 

• A metódus_2() metódus közvetlenül lesz meghívva 

Java szkript kód - Háttérszín (bgColor) példa [5.11] 

• A példában a kérés-paramétereként megadott háttérszínt kell beállítani: BGColor projekt 

• A kézenfekvő megoldás: 

 

<BODY BGCOLOR="<%= request.getParameter("bgColor") %>"> 

             

• Ez a megoldás azonban nem teszi lehetővé a paraméter meglétének vagy hibás értékének ellenőrzését 

• Scriptlet használatával a probléma kiküszöbölhető 

• JSP-Styles.css stílus lapot hiányában a beállított háttérszín nem lesz felülírva 

• Hibás vagy hiányzó kérés-paraméter esetén az alapértelmezett háttérszín: WHITE 

 

• Telepítés leíró: web.xml 
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• Alapértelmezett, szürke és papayawhip háttérszín 

 

Java szkript kód - Feltételes tartalom elhelyezése JSP lapon 

• Scriptlet segítségével feltételesen lehet JSP címkén kívüli HTML vagy más tartalmat előállítani 

• Ezt az teszi lehetővé, hogy 

• a scriptlet-en belül elhelyezett kód változtatás nélkül bekerül a _jspService (kiszolgáló) metódusba 

• A scriptlet előtt vagy után elhelyezett bármilyen statikus HTML szöveg print utasításba kerül 
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• Ez a viselkedés azt jelenti, hogy a scriptlet-nek nem kell teljes utasításnak lennie, a nyitott kód blokkok azt 

eredményezik, hogy a HTML vagy JSP szövegek a scriptlet-en kívül maradnak 

• A következő példa (DayWish) egy generált véletlen szám értékétől függő szöveget küld a kérés feladójának 

(DayWish projekt) [5.11] 

• DayWish.jsp 

 

• Fordítás után az alábbi kód kerül a _jspService (kiszolgáló) metódusba: 

 

if   (Math.random()  < 0.5) { 

     out.println("<Hl>Legyen <I>szép</I> napod!</Hl>");  

}  else { 

     out.println("<Hl>Legyen <I>nyugodt</I> napod!</Hl> "); 

} 

             

• A scriptlet nyitott kapcsos zárójelei ({) jelzik a fordítónak, hogy az utána következő szöveg az if vagy az else 

része lesz 

• Feltételes utasításban elhelyezett nagy méretű HTML blokkok nehezen áttekinthetők, használata kerülendő 

• A feltételes tartalom leggyakoribb alkalmazása az adatbázisok lekérdezéséből származó, előre 

meghatározhatatlan mennyiségű adatok táblázatos megjelenítése 

• Telepítés leíró: web.xml 
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• A futás két lehetséges eredménye 

 

Java deklarációk 

• A JSP deklarációk segítségével Java osztályváltozókat (mező) és metódusokat lehet deklarálni, amelyek a 

servlet osztályba kerülnek (a _jspService metóduson kívülre) 

• Formája 

 

<%! Mező vagy metódus deklarációk %> 

             

• A deklarációk nem generálnak kimenetet 

• JSP kifejezésekkel és scriptlet-ekkel együtt használják 

• Tartalmazhatnak mindent, ami osztály definícióban előfordulhat: 
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• mező definíciókat (példány változókat) 

• metódus definíciókat 

• belső osztály definíciókat (inner class) 

• statikus inicializáló blokkot 

• A JSP deklarációkkal nem szabad felülírni a standard servlet életciklus metódusokat (service, doGet, doPost, 

init, stb.) 

• A servlet, amire a JSP lap lefordul, felhasználja ezeket a metódusokat 

• Nincs szükség a service, a doGet, vagy a doPost közvetlen elérésére, mivel a kiszolgálást a _jspService 

metódus végzi, ami a JSP lap lefordításával keletkezik 

• Az inicializáláshoz és a kiszolgálás befejezését megelőző takarításhoz a jspInit ill. a jspDestroy metódusok 

használhatók 

• A jspInit és a jspDestroy metódust a JSP deklarációban lehet felülírni 

• A jspInit és a jspDestroy metódust kivéve kerülni kell a metódusok JSP-ben történő deklarációját 

• A metódusokat inkább közönséges Java osztályokban célszerű deklarálni 

• Ezeket könnyebb megírni, tesztelni, debug-olni, és újra hasznosítani, mint a JSP metódusokat 

• JSP példányváltozók (mező) használata viszont előnyös, ha a hívások között meg kell őrizni a változók 

értékét 

Java deklarációk - JSP és servlet megfeleltetése [5.11] 

• A deklarációk bármilyen sorrendben, bárhol elhelyezkedhetnek a JSP lapon 

• Az alábbi JSP példa HTML szöveget, JSP deklarációt (metódus) és JSP kifejezést is tartalmaz 

 

<Hl>Főcim</Hl> 

<%! 

   private String veletlenCim() { 

     return("<H2>" + Math.random()   + "</H2>"); 

   } 

%> 

<%= veletlenCim() %> 

... 

             

• A JSP specifikáció nem határozza meg a létrehozott osztály nevét 

• A fordítás során keletkezett servlet: 

 

public class xxxx implements HttpJspPage {  

   private String veletlenCim() { 

      return("<H2>" + Math.random()   + "</H2>"); 

   } 

   public void _jspService(HttpServletRequest request,  

   HttpServletResponse response)   throws ServletException,  

   IOException { 

      response.setContentType("text/html"); 

      HttpSession session = request.getSession(); 

      JspWriter out = response.getWriter(); 

      out.println(M<Hl>Főcim</Hl>M); 

      out.println(veletlenCim()); 

      ... 

   } 

   ... 
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} 

 

Java deklaráció példa - JSP lap lekéréseinek száma [5.11] 

• A példa bemutat egy alkalmazást, ami kiírja a lap lekéréseinek számát a szerver indítása, vagy a servlet 

osztály megváltoztatása és újra betöltése óta 

• Projektnév: accessCount 

• JSP deklaráció: 

 

<%! private int accessCount = 0; %> 

             

• JSP kifejezés: lekérések számának kiírása 

 

<%= ++accessCount %> 

         

• Az alkalmazás többszálú (multiple thread) módon történő létrehozása esetén az accessCount példány változó 

megőrzi értékét a lap lekérései között 

• Többszálú működés esetén az alkalmazást egyetlen servlet objektum képviseli 

• A változót nem szükséges statikusnak deklarálni 

• AccessCount.jsp: 

 

• A lap ismételt lekérésének eredménye 
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• Az alkalmazás (servlet) újra indításakor a példány változó értéke elvész! 

• Éles alkalmazás készítésekor az olyan adatokat, amelyeknek az értékét meg kell őrizni az alkalmazások újra 

indítása esetén is, perzisztens tárolón kell tárolni 

5.2. 5.5.2 A JSP Standard Tag Library - JSTL 

• A Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL) hasznos JSP címkék gyűjteménye, ami magában foglalja a 

JSP alkalmazásokban általánosan használt funkcionalitásokat 

• A JSTL által támogatott funkciók: 

• Strukturális feladatokat támogató címkék (iteráció, elágazások szervezése) 

• XML dokumentumokat manipuláló címkék 

• Nemzetközi szinten használható alkalmazások fejlesztését támogató, formázó címkék 

• SQL címkék 

• Keretrendszerével lehetővé teszi a felhasználók által készített címkék és a JSTL címkék integrációját 

• A JSTL címkék funkcióik szerint az alábbi JSTL címke könyvtárakba (JSTL tag library) vannak szervezve: 

• Core Tags 

• A leggyakrabban használt JSTL címkéket tartalmazza: strukturális feladatokat támogató címkék 

(iteráció, elágazások szervezése, stb.) 

• A címke könyvtár deklarációja: 

 

<%@ taglib uri=„http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix=„c" %> 

                             

• Formatting tags 

• Megformáz és megjelenít szöveget, dátumot, időt és számokat nemzetközi szinten is használható Web 

lapok számára 

• A címke könyvtár deklarációja: 

 

<%@ taglib uri=„http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix =„fmt" %> 

                                     

http://java.sun.com/jsp/jstl/core
http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt
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• SQL tags 

• Lehetővé teszi a kapcsolattartást relációs adatbázisokkal (RDBMS) (pl.: Oracle, mySQL, Microsoft SQL 

Server) 

• A címke könyvtár deklarációja: 

 

<%@ taglib uri=„http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" prefix =„sql" %> 

                                 

• Címke könyvtárak áttekintése (folytatás) 

• XML tags 

• XML dokumentumok létrehozására és alakítására szolgáló címkéket tartalmaz (pl.: XML elemzés, XML 

adatok transzformálása, Xpath kifejezéseken alapuló folyamat vezérlés) 

• A címke könyvtár deklarációja: 

•  
<%@ taglib uri=„http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" prefix =„x" %> 

                                     

• JSTL Functions 

• Egy sor általánosan használt, többségében karakterlánc manipulációs függvényt tartalmaz 

• A címke könyvtár deklarációja: 

•  
<%@ taglib uri=„http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix =„fn" %> 

                                     

• A JSP Standard Tag Library-val kapcsolatos irodalom: 

• JSP Standard Tag Library (JSTL) Tutorial: [5.9] 

• JSP - Quick Guide: [5.10] 

• Core Servlets and JavaServer Pages, e-Book: [5.11] 

• A JSTL Core Tag-ek használatát a Clock2 projektben mutatjuk be 

5.3. 5.5.3 A JSP Expression Language - EL 

• A JSP 2.0 változatában bevezettek egy egyszerű nyelvet Java objektumok kiértékelésére és tartalmának 

megjelenítésére: Expression Language (EL) 

• Az EL segítségével egyszerűsödik a megjelenítési réteg (View) elkészítése 

• A JSP korábbi változataiban használt, nehezen kezelhető Java szkript elemeket, valamint a jsp:useBean és 

jsp:getProperty elemeket rövid és jól áttekinthető elemek váltják fel az EL-ben 

• Az EL kifejezés hívása: ${expression} 

• Az EL elemek HTML szövegben vagy JSP attribútumokban fordulhatnak elő: 

 

<ul> 

   <li>Name:  ${expression1} </li>  

   <li>Address:  ${expression2} </li> 

</ul> 

http://java.sun.com/jsp/jstl/sql
http://java.sun.com/jsp/jstl/xml
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<jsp:include page=" ${expression3} "/> 

                 

• EL kifejezés címke attribútumokban 

• Több kifejezés használata szöveggel kombinálva. Az eredmény karakterlánccá lesz alakítva, majd összefűzve 

 

<jsp:include page=" ${expr1}szöveg${expr2} "/> 

 

• Az Expression Language lehetőségei: 

• Egyszerű hozzáférés tárolt objektumokhoz 

• A PageContext, HttpServletRequest, HttpSession, és ServletContext típusú változók (scoped variable) 

különböző hatókörrel rendelkeznek. A setAttribute metódussal Java objektumokat lehet tárolni az ilyen 

típusú változókban 

• A HttpServletRequest objektum hatóköre az adott kérés, tehát az objektumban tárolt változó élettartama 

a kérés élettartamával azonos 

• A HttpSession objektum hatóköre az adott viszony (ugyanaz a felhasználó), tehát az objektumban tárolt 

változó élettartama a viszony élettartamával azonos 

• A ServletContext objektum hatóköre az adott servlet tehát, az objektumban tárolt változó élettartama a 

servlet élettartamával azonos 

• A fenti objektumokban tárolt objektum az objektum nevével érhető el: pl. ${megrendelesTetel} 

• A név szerinti keresés sorrendje: PageContext, HttpServletRequest, HttpSession, ServletContext 

• Rövid hivatkozás Java bean tulajdonságokra 

Pl. a vallalatNev tulajdonság elérése a vallalat objektumban (bean), amely valamelyik hatókörrel rendelkező 

változóban (scoped variable) van tárolva, a ${vallalat.vallalatNev} hivatkozással lehetséges 

• Egyszerű hivatkozás gyűjtemény (collection) elemekre 

Array, List és Map gyűjtemény elemeinek elérése a ${variable[indexOrKey]} hivatkozással lehetséges 

• Tömör hivatkozás kérés-paraméterekre, cookie-kra, és más kérésadatokra 

Előre definiált változókon (implicit objektumok) keresztül érhetők el (request, response, session, stb.) 

• Néhány egyszerű operátor 

Objektumok manipulálására használható operátorok: aritmetikai, relációs, logikai, változók 

értéknélküliségének vizsgálata 

• Feltételes kimenet előállítása 

Java szkript elemek helyett használható: ${test ? option1 : option2} 

• Automatikus típus konverzió 

A programozott típus konverziót váltja ki karakterláncok és számok elemzésekor 

• Értéknélküliség hibaüzenet helyett 

Értéknélküliség vagy NullPointerExceptions a legtöbb esetben üres karakterláncot eredményez, és nem 

keletkezik kivétel 

• A későbbi feladatokban számos példát mutatunk be az Expression Language használatának lehetőségeire 
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A Model-View-Controller (MVC) fejlesztési elv 

• A szerver oldali alkalmazás fejlesztésben bevezetett, legrugalmasabbnak tartott módszer a Model-View-

Controller (MVC) 

• Az MVC lényege, hogy külön választják a modell alkotás, a megjelenítés, és az üzleti logika (vezérlés) 

feladatait 

• Ez a módszer biztosítja, hogy a feladatok kellően szét legyenek választva, és minden részfeladatot a 

legmegfelelőbb technikával a leghozzáértőbb fejlesztő végezzen el 

• Az Enterprise Java (így az App Engine) világában az MVC logika szerinti munkamegosztás: 

• az eredeti kérést egy servlet kezeli, 

• a servlet meghívja az üzleti logikát és az adatok elérését biztosító kódot (hagyományos Java osztályok), 

bean-eket hoz létre, amik az eredményt tárolják (ez a model), 

• a servlet eldönti, hogy melyik JSP lap megfelelő az adatok megjelenítésére, majd a kérést továbbítja neki 

(ez a view), 

• a servlet dönt, hogy mely kódok alkalmasak az üzleti logika elvégzésére, és melyik JSP-nek kell 

megjelenítenie az eredményeket (a servlet a controller) 

• A megoldásban tehát servlet-eket, Java Server Pages-t, bean-eket és hagyományos Java osztályokat 

használnak 

5.4. 5.5.4 Felhasználó kezelés, a JSP, JSTL és EL technológiák 
gyakorlata 

Feladatleírás - Clock2 projekt 

• A Clock2 alkalmazás a Clockl továbbfejlesztése 

• Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését a Google App Engine-be, ha nincs még 

bejelentkezve, és a felhasználó kijelentkezését, ha be van jelentkezve 

• Az alkalmazás azonosító (e-mail cím) szerint üdvözli a bejelentkezett felhasználót, és kiírja a dátumot és az 

időt GMT+1 időzónában 

• Fejlesztői szempontból az alkalmazás három új ismeretet nyújt: 

1. Bemutatja a Google felhasználók kezelését az alkalmazásokban 

2. Illusztrálja a Java Servlet osztályok mellett a Java Server Pages (JSP) alapú servlet-ek használatát a 

Google alkalmazásokban 

3. Példát hoz a JSP 2.0 változatában bevezetett JSP Standard Tag Library (JSTL) core elemeinek 

használatára 

Standard Tag Library (JSTL) alkalmazásba vétele az App Engine-ben 

A JSTL-t használó projektekben a JSTL könyvtár installálására van szükség: 

• jstl-1.2.jar letöltése: 

http://repo2.maven.org/maven2/javax/servlet/jstl/1.2/ 

• jstl-1.2.jar másolása a projekt war\WEB-INF\lib könyvtárába 

http://repo2.maven.org/maven2/javax/servlet/jstl/1.2/
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• jstl-1.2.jar hozzáadása a Java Build Path-hoz 

Projekt properties > Java Build Path > Libraries > Add external JARs... > \workspace\project-név\war\WEB-

INF\lib\ jstl-1.2.jar > Open 

 

• Projekt properties > Java Build Path > Order and Export > jstl-1.2.jar > kijelölése 
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Clock2 - hívási lánc 

 

ClockServlet.java Servlet 
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• A ClockServlet osztály a Users API-t használja, hogy információt szerezzen az alkalmazást hívó 

felhasználóról, aki bejelentkezett a Google Account-jával 

• Ez az interfész a com.google.appengine.api.users csomagban található 

• Az alkalmazás először egy UserService objektumot kér a UserServiceFactory osztály getUserService() 

metódusának hívásával 

• Ezután a UserService objektum getCurrentUser() metódusának hívásával kinyerhető a User objektum vagy 

null, ha a felhasználó nincs bejelentkezve 

• A UserService objektum createLoginURL() és a createLogoutURL() metódusa egy-egy URL-t készít, amivel 

a Google Accounts szolgáltatás meghívható 

• Az URL tartalmazza azt is, hogy a művelet (bejelentkezés vagy kijelentkezés) elvégzése után hol kell 

folytatni a feladatot 

• A login URL-re kapcsoláskor (<a href="${loginUrl}">Jelentkezzen be vagy regisztráljon!</a>) a Google 

Accounts lap jön fel, ahol a felhasználó bejelentkezhet, vagy regisztrálhat 

• A logout URL-re kapcsoláskor (<a h ref="${ logoutUrl}">Kijelentkezhet: </a>) a Google Accounts lap jön 

fel, ami kijelentkezteti a felhasználót, majd anélkül, hogy bármit is kiírna, átirányít az adott alkalmazásra 

• A home.jsp egy servlet-et képvisel 
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• A ClockServlet a RequestDispatcher (kérés végrehajtó) objektum segítségével továbbadja a vezérlést a 

home.jsp servlet-nek 

• Ehhez bizonyos attribútumokat a home.jsp kontextusába kell adni 

• A HttpServletRequestobjektum setAttribute() metódusának meghívásával néhány attribútum (pl.: User 

objektum, loginUrl, stb.) a HttpServletRequest objektumban el lesz tárolva 

• void setAttribute(java.lang.String name, java.lang. Object o) {} 

• A HTTP kérésben (név, objektum párok) attribútumokat tárol 

• Az attribútumok a hívások között nem őrződnek meg 

• Ezután a vezérlést a HttpServletRequest és a HttpServletRespnse objektum kíséretében a home.jsp servlet 

kapja meg a RequestDispatcher objektum forward() metódusának meghívásával 

• A forward() metódus ServletException kivételt válthat ki, ezért a doGet() metódus a throws ServletException 

záradékot kapta 

Java Server Pages - home.jsp 

 

• A JSP HTML szöveget és speciálisan formázott direktívákat tartalmaz 

• A példa két direktívát tartalmaz: 

• <%@ taglib ... %>, ami betölti a JSTL tagkönyvtárat 

• <%@ page... %>, ami megadja a lap tartalom-típusát 

• A <% ... %> típusú direktívák Java kódot határolnak, amelyek a servlet részévé válnak 

• A <%= ... %> típusú direktívák Java kifejezéseket írnak le, amiknek az eredménye karakterlánc formájában a 

lap részévé válik 



 Alkalmazásfejlesztés Google App 

Engine-re Java-ban - Schubert 

Tamás 

 

 114  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A példában használt JSTL címkék: 

• <c:choose>... </c:choose> 

• <c:when>... </c:when> 

• <c:otherwise>... </c:otherwise> 

• A JSTL címkéket a /jsp/jstl/core címke könyvtárból (tag library) lehet importálni a taglib direktívával: 

 

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> 

                     

• A „c" prefix a core címke könyvtárat jelzi, azaz a JSP állományban „c" prefixszel kezdődő parancsokat lehet 

használni 

• A home.jsp példa a <c:choose>... típusú elágazást használja 

• A ${user != null} egy EL kifejezés 

• Az EL kifejezés a szöveg dokumentumban jelenik meg, ahol a kifejezés értéke lesz behelyettesítve a 

szövegbe vagy egy JSTL címke attribútumba, amit a címke felhasznál 

• A ${logoutUrl} kifejezés a ClockServlet által beállított logoutUrl attribútum értékét adja karakterlánc 

formában 

• A ${user.email} példa egy JavaBean tulajdonság értékének elérésére. (Megegyezik a User objektum 

getEmail() getter metódusának hívásával) 

• A ${user != null} EL kifejezés egy operátor segítségével egy boolean értéket állít elő amit a <c:when 

test="${user != null}"> címke használ fel 

A deployment descriptor - web.xml 

 

Projekt felépítés 
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Az alkalmazás telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 
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• A Clock2 projekt alkalmazása schappx0004 alkalmazás névvel, és 2-es változattal lett feltöltve az App 

Engine-be 

• Nem a 2-es változat az alapértelmezett 

• Hívása: http://2.schappx0004.appspot.com/ 

 

Az alkalmazás a helyi szerver 8888-as portján érhető el: 
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6. 5.6 Adattár kezelése az adattár-API használatával 

Feladatleírás - Clock3 projekt 

• A Clock3 alkalmazás a Clock2 alkalmazás továbbfejlesztése 

• Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését a Google App Engine-be, ha nincs még 

bejelentkezve, és a felhasználó kijelentkezését, ha be van jelentkezve 

• Az alkalmazás azonosító (e-mail cím) szerint üdvözli a bejelentkezett felhasználót, és kiírja a dátumot és az 

időt 

• A bejelentkezett felhasználók megadhatják az időzónájukat, ők az időt ebben az időzónában kapják 

• Az alkalmazás eltárolja a kiválasztott időzónát a Google adattárban (felhasználói preferencia) 

• A legközelebbi bejelentkezéskor az alkalmazás megnézi, van-e a felhasználónak az időzónára vonatkozó 

bejegyzése az adattárban 

• Ha van, az időt a tárolt időzónában jeleníti meg 
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• Ha nincs, az időt a GMT+1 időzónában jeleníti meg, de új időzónát lehet beállítani 

• Ha a felhasználó nem jelentkezett be, az idő GMT időzónában jelenik meg 

• Az alkalmazás bemutatja az adattár kezelését az adattár-API használatával 

Adattár-API 

• Az App Engine adattár kezelésének több módja is használható Java-ban 

• A legegyszerűbb mód az adattár-API közvetlen (natív) használata 

• Ez lehetővé teszi entitások (entity), másképpen objektumok létrehozását és manipulálását az adattárban az 

Entity osztály példányainak használatával 

• Az entitások nevesített tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeknek értéke kinyerhető a getProperty(), és 

értéket kaphatnak a setProperty() metódussal 

• Az adattár-API azonban nem Java-szerű, az adattár entitások nem képezhetők le közvetlenül Java 

objektumokra 

• Az App Engine SDK két szabványos interfészt biztosít az adattár entitások (objektum) Java-szerű kezelésére: 

• Java Data Objects (JDO) 

• Java Persistence API (JPA) 

• Mindkét interfész használata lehetővé teszi, hogy szabványos Java osztályok írják le az adatok struktúráját 

• Annotációkkal írható le az interfész számára az adatok elmentésének módja az adattárba, és az objektumok 

létesítésének módja az entitások lekérésekor az adattárból 

• A Clock3 alkalmazásban az adattár-API közvetlen (natív) használatát mutatjuk be 

Clock3 - hívási lánc 

 

• Az alkalmazás belépési pontja (alapértelmezetten) az index.html, az alkalmazás üdvözlő oldala 

• A <a href="clock">Óra</a> címke clock referenciája a clock servletre mutat 
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• A web.xml a clock serveletet a clock.ClockServlet osztályra képezi le: 

 

<servlet> 

   <servlet-name>clock</servlet-name> 

   <servlet-class>clock.ClockServlet</servlet-class>  

</servlet> 

                     

• A ClockServlet előfeldolgozást végez a megjelenítés előtt 

• A ClockServlet átadja a vezérlést a home.jsp JSP servlet-nek 

• A home.jsp servlet végzi a megjelenítést, és linket biztosít a bejelentkezéshez, a kijelentkezéshez, input mezőt 

és Submit gombot az időzóna megadásához ill. továbbításához 

• A PrefServlet servlet végzi az adattár entitás kulcsának előállítását, az attribútumok megadását és az entitás 

(objektum) kiírását az adattárba 

HTML indító lap: index.html 

 

Servlet : ClockServlet.java 
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• A ClockServlet.java az alkalmazás-kérés feldolgozója (request Handler), ami bizonyos számítási feladatokat, 

előkészületeket végez, a megjelenítéshez, amit pedig a home.jsp servlet végez el: 

• A User objektum referenciájának kinyerése 

 

UserService userService = UserServiceFactory.getUserService();  

User user = userService.getCurrentUser(); 

                 

• A LoginUrl és a LogoutUrl link megszerzése 

 

String loginUrl = userService.createLoginURL("/");  

String logoutUrl = userService.createLogoutURL("/"); 

 

• A bejelentkezett felhasználó időzónára vonatkozó preferenciájának (UserPrefs) lekérdezése 

 

Entity userPrefs = null;  

if  (user != null) { 

  DatastoreService ds =DatastoreServiceFactory.getDatastoreService(); 

  Key userKey = KeyFactory.createKey("UserPrefs",  user.getUserId()); 

  try { 

    // userKey által meghatározott objektum lekérése az adattárból  
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    userPrefs = ds.get(userKey); 

       } catch  (EntityNotFoundException e) {  

    // Nincs felhasználó preferencia eltárolva. 

       } 

} 

 

• Az időzóna eltárolása a HttpServletRequest objektumban attribútumként (req.setAttríbute("tzOffset", 

tzOffset;;) 

 

int tzOffset = 0; 

if   (userPrefs != null) { 

  // int tzOffset kinyerése a "tz_offset„ tulajdonságból 

  tzOffset =  ((Long) userPrefs.getProperty("tz_offset")).intValue(); 

  // „tzOffset" attribútum eltárolása a HttpServletRequest objektumban 

  req.setAttribute("tzOffset", tzOffset);  

} else { 

  // „tzOffset" attribútum alapértelmezett értékének eltárolása a  

  HttpServletRequest objektumban  

  req.setAttribute("tzOffset", 0); 

} 

 

• Más attribútumok eltárolása a HttpServletRequest objektumban a Clock2 projekthez hasonlóan 

 

req.setAttribute("user", user);  

req.setAttribute("loginUrl", loginUrl);  

req.setAttribute("logoutUrl", logoutUrl);  

req.setAttribute("currentTime",   Ido.konv(tzOffset)); 

                 

• Ha a felhasználó nincs bejelentkezve, az alapértelmezett időzóna az alkalmazásban: 0 

• A vezérlés átadása a home.jsp servlet-nek 

 

resp.setContentType("text/html"); 

RequestDispatcher jsp=req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/home.j sp");  

jsp.forward(req, resp); 

                 

Servlet : PrefsServlet.java 
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• A PrefServlet servlet végzi az adattár entitás kulcsának előállítását, az attribútumok megadását és az entitás 

(objektum) kiírását az adattárba 

• A User objektum referenciájának kinyerése 

 

UserService userService = UserServiceFactory.getUserService();  

User user = userService.getCurrentUser(); 

                         

• A bejelentkezett felhasználó időzónára vonatkozó preferencia objektumának (UserPrefs) előállítása 

 

DatastoreService ds = DatastoreServiceFactory.getDatastoreService();  

Key userKey = KeyFactory.createKey("UserPrefs", user.getUserId());  

Entity userPrefs = new Entity(userKey); 

                         

• A userPrefs objektum attribútumainak beállítása, az objektum kiírása az adattárba, majd a vezérlés átadása 

a program belépési pontjára: index.html 

 

try { 

  int tzOffset = new 

  Integer(req.getParameter("tz_offset")).intValue();  

  userPrefs.setProperty("tz_offset", tzOffset);  

  userPrefs.setProperty("user", user);  

  ds.put(userPrefs); 

    }  catch   (NumberFormatException nfe) { 

        // A felhasználó nem egész számot adott meg. A hiba nincs 

        kezelve. 

    } 

resp.sendRedirect("/"); 

                         

Java Servlet Pages - home.jsp 
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• A Clock2 projektben készült home.jsp servlet a Clock3 projektben kiegészült a felhasználó időzóna 

preferenciájának beviteli mezőjével, és egy Submit gombbal a megadott időzóna továbbításához az App 

Engine-be 

• Az űrlapot (form) a Prefs servlet (request handler) kapja meg a POST metódussal 

<form action = "/prefs" method="post"> 

• Az URL és a servlet osztály összekapcsolást a web.xml alábbi elemei végzik: 

 

<servlet> 

   <servlet-name>Prefs</servlet-name> 

   <servlet-class>clock.PrefsServlet</servlet-class>  

</servlet>  

<servlet-mapping> 

   <servlet-name>Prefs</servlet-name> 

   <url-pattern>/prefs</url-pattern>  

</servlet-mapping> 

                     

A deployment descriptor - web.xml 
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• A web.xml tartalmazhat egy welcome-file-list-ot, ami meghatározza az alkalmazás belépési pontját: 

 

<welcome-file-list> 

   <welcome-file>index.html</welcome-file>  

</welcome-file-list> 

                             

• Ennek hiányában a war könyvárban elhelyezett index.html oldal alapértelmezetten belépési ponttá válik 

• A <security-constraint> blokk a /prefs URL link meghívását korlátozza a bejelentkezett felhasználókra 

• Ezt az URL-t hívó nem bejelentkezett felhasználókat az App Engine átirányítja a Google Accounts-hoz, hogy 

bejelentkezzen 

• Bejelentkezés után a felhasználó vissza lesz irányítva az eredetileg hívott URL-re 

Projekt felépítés 
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Az alkalmazás telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 
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Az alkalmazás futtatása a helyi szerveren 

Az alkalmazás a helyi szerver 8888-as portján érhető el: 

 

 



 Alkalmazásfejlesztés Google App 

Engine-re Java-ban - Schubert 

Tamás 
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A Clock3 alkalmazás helyi adattárának megtekintése 

A helyi admin console hívása: http://localhost:8888/_ah/admin/ 

 

• A helyi admin console segítségével a helyi adattár tartalma lekérdezhető 

• A tárolt objektumok tartalma ellenőrizhető 

 

A Clock3 alkalmazás telepítése az AppEngine-re 

• A Clock3 projekt alkalmazása schappx0004 alkalmazás névvel, és 3-as változattal lett feltöltve az App 

Engine-be 



 Alkalmazásfejlesztés Google App 

Engine-re Java-ban - Schubert 

Tamás 
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• Nem a 3-es változat az alapértelmezett 

• Hívása: http://3.schappx0004.appspot.com/ 

 

A Clock3 alkalmazás futtatása a Google App Engine-en 

 



 Alkalmazásfejlesztés Google App 

Engine-re Java-ban - Schubert 

Tamás 
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 Alkalmazásfejlesztés Google App 

Engine-re Java-ban - Schubert 

Tamás 
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6. fejezet - A Java Persistence API 

Java Persistence API (JPA) 

• Az App Engine Java SDK két adathozzáférést biztosító szabvány implementációjával rendelkezik: 

• Java Persistence API (JPA) 

• Java Data Objects (JDO) 

Közös jellemzőjük: 

• Az adatobjektumok struktúráját Java osztályok segítségével írják le és ezáltal konzisztens sémát 

definiálnak és juttatnak érvényre a séma nélküli Google adattár használatához 

• Kihasználják a Java nyelv szigorú típusosságának előnyeit 

• E két interfész adatmodellező rétegként szolgál 

• Az interfészeket más népszerű adattároló megoldások is támogatják, ami megkönnyíti az alkalmazások 

áthelyezését egyik rendszerből a másikba 

• Az egyes adatbázisok más-más mértékben támogatják a szabványokat 

• A szabványokat elsősorban SQL-alapú relációs adatbázisok kezelésére fejlesztették, ezért az App Engine 

adattárat csak korlátozott mértékben támogatják 

• Általában könnyebb a Google adattár használatára készült alkalmazásokat áttelepíteni más típusú 

adatbázisokra, mint fordítva 

• Az App Engine SDK-ban a JDO és a JPA implementációk alapjául a nyílt forráskódú DataNucleus Access 

Platform szolgál 

• A hozzáférési platform mindkét szabványban egy-egy adapter réteget használ, ami a szabványokat az aktuális 

implementációra fordítja 

• Az App Engine SDK adapterek az alacsony szintű adattár API-ra épülnek 

• A JDO és a JPA szabvány közös gyökerekkel rendelkezik, az App Engine adattárra vonatkozó interfészek 

hasonlóak, azonban különböző terminológiát használnak, és működési módjukban kicsit különböznek 

• Ebben a fejezetben a JPA App Engine-beli használatát mutatjuk be 

• A terminológiát illető megjegyzés: 

• A JPA az adatobjektumok megnevezésére az entitás (entity) kifejezést használja, azonban az adattár 

entitásától való könnyebb megkülönböztetés miatt mégis az objektum kifejezést használjuk 

1. 6.1 A JPA telepítése 

• A JPA használatához a projekt war/WEB-INF/lib könyvtárában jelen kell lenniük a Google JPA 

implementációt megvalósító JAR fájloknak 

• Az Eclipse projekt létrehozásakor ezek a fájlok automatikusan a helyükre kerülnek 

• A JPAv2 használatához a Project > Properties ablakban a Datanucleus JDO/JPA version: v2-t kel kiválasztani 
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• A JPA használatához szükség van egy konfigurációs fájlhoz: persistence.xml 

• A persistence.xml fájl az Eclipse projekt létrehozásakor automatikusan létrejön az src/META-INF/ 

könyvtárban, majd az Eclipse átmásolja a war/WEB-INF/classes/META-INF rejtett könyvtárba 

• A persistence.xml konfigurációs fájl leírja, hogy 

• az Access Platform az „appengine" adaptert használja, 

• megengedi az olvasás és írás műveletek tranzakciókon kívüli végrehajtását (NontransactionalRead és 

NontransactionalWrite true értéke) 

• A konfigurációs paraméterek összességének neve: „transactions-optional" 

• A persistence.xml fájl: 

 

• Az adattár műveletek elvégzéséhez egy EntityManager objektum szükséges 

• Az EntityManager objektum létrehozásához pedig egy EntityManagerFactory objektum szükséges 

• Az EntityManagerFactory objektum betölti a konfigurációs fájlt, amit az adattár kezelésében használ 

• Egy EntityManagerFactory objektum a Persistence osztály createEntityManagerFactory metódusával állítható 

elő: 

 

EntityManagerFactory emfInstance = 

Persistence.createEntityManagerFactory("transactions-optional"); 

             

• A konfigurációs készlet: "transactions-optional" 
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• Az EntityManagerFactory objektum előállításához szükséges műveletek az EMF osztályba vannak ágyazva 

• Az EntityManagerFactory objektum előállítása: 

 

• Az EntityManagerFactory úgy fogható fel, mint adattár-kapcsolatok készlete 

• Az EntityManager pedig egyetlen adattár kapcsolatnak tekinthető 

• Általában elegendő egyetlen adattár-kapcsolat készlet használata a teljes alkalmazásban, ezért elég egyszer 

létrehozni az EntityManagerFactory objektumot, majd statikus osztályváltozóban megőrizni a web kérések 

között 

• Az EntityManager objektum az EntityManagerFactory objektum createEntityManager() metódusával 

állítható elő: 

 

em = emf.createEntityManager(); 

                     

• Az entitások adattárba írása, olvasása és törlése rendre az EntityManager objektum persist(), find() és 

remove() metódusaival történik 

2. 6.2 Entitások és kulcsok 

• Az App Engine adattár lényegében egy objektum adatbázisnak tekinthető 

• Egy adattárbeli objektumot entitásnak (entity) neveznek 

• Az entitás kulccsal rendelkezik, ami egyedileg azonosítja az objektumot a teljes rendszerben (alkalmazástól, 

előfizetőtől függetlenül) 

• A kulcs birtokában az entitás gyorsan elérhető 

• A kulcsok adatként tárolhatók az entitásokban, ami lehetővé teszi referencia létesítését egyik entitásból a 

másikba 

• A kulcsok több részből tevődnek össze: 

• Alkalmazás azonosító (application's ID): 

• Biztosítja, hogy az adott alkalmazás objektum-kulcsai ne ütközzenek más alkalmazásokéival 

• Biztosítja, hogy az egyes alkalmazások ne érhessék el más alkalmazások adatait 
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• Az alkalmazás azonosító kezelése automatikus 

• Fajta/féleség (Kind): 

• A kind kategorizálja az entitásokat a lekérdezések támogatására, és biztosítja a kulcsok egyediségét (pl.: 

Könyv, Vevő, Rendelés, Rendeléstétel, stb.) 

• Entitás azonosító (Entity ID): 

• Lehet az alkalmazás által megadott tetszőleges karakterlánc (key name/kulcsnév) 

• Lehet az adattár által generált érték (numeric entity ID/numerikus entitás ID) 

• Bármelyik használható, de egyszerre mindkettő nem 

• A key name mindig karakterlánc, a numerikus entity ID pedig egész szám 

• Az entity ID általában növekszik, de nem feltétlenül monoton módon 

• Miután az entitás létrejött, a kulcs összetevői nem változtathatók meg 

• Az entitás adatai egy vagy több tulajdonságban (property) vannak eltárolva 

• Minden tulajdonságnak van neve és legalább egy értéke 

• Minden érték az adattár által támogatott adattípusok egyike (pl.: string, integer, date-time, null érték, stb.) 

• A támogatott adattípusok és Java megfelelőik a következő diákon láthatók 

• Egy tulajdonság több értéket is tartalmazhat, és az egyes értékek különböző típusúak is lehetnek 

Támogatott adattípusok és Java megfelelőik 

 

Támogatott adattípusok és Java megfelelőik folytatás 
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Támogatott adattípusok és Java megfelelőik folytatás 

 

Entitások és kulcsok (folytatás) 

• A JPA használatakor hagyományos Java adatosztályokat használnak 

• Annotációk segítségével kell jelezni, hogy mely osztályok lesznek összekapcsolva az adattár objektumaival, 

és hogyan legyenek tárolva az egyes példányváltozók 

• A Java osztályok használata megkönnyíti a perzisztens adatok kezelését az adattárban 

• (Annotációk helyett lehetőség van XML fájlok használatára is a perzisztens adatok leírására) 

• Példa az adat osztály felépítésére 

 

import java.util.Date; 

import javax.persistence.Entity; 

import javax.persistence.Id; 

 

@Entity(name = "Book")  

public class Book { 

    @Id 

    private String isbn;  

    private String title;  

    private String author;  

    private int copyrightYear;  

    private Date authorBirthdate; 

     

    // ...  konstruktorok, getter és setter metódusok ... 

} 
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• Az @Entity annotáció jelzi, hogy a Book osztály példányai tárolhatók az adattárban 

• A name paraméter (@Entity(name = „Book„)) jelzi, hogy milyen nevet kell használni a megjelölt osztály 

példányainak lekérdezésekor 

• A névnek egyedinek kell lennie az alkalmazás összes adatosztálya között 

• Alapértelmezett módon az adattár kind az osztály nevéből származik (csomag megjelölés nélkül) 

• Ha két különböző Java csomagban (package) lévő adatosztály neve megegyezik a kind neve megváltoztatható 

a @Table annotációval: 

 

import javax.persistence.Entity;  

import javax.persistence.Table;  

@Entity(name = "Book") 

@Table(name = "BookItem") 

public class Book { 

   // ... 

} 

                     

• A Book adatosztály öt példányváltozóval rendelkezik 

• Ezek közül négy az adattár entitás tulajdonságai lesznek: title, author, copyrightYear és authorBirthdate 

• Az ötödik változó (isbn) a kulcs nevét (key name) képviseli az entitás számára 

• Ezt az @Id annotáció jelöli, és hogy a tagváltozó típusa: String 

• Minden adatosztályban kell lennie egy tagváltozónak, ami az objektum elsődleges kulcsát reprezentálja 

• Ha az @Id-vel megjelölt változó String típusú és nincs hozzárendelve más annotáció, akkor a kulcsnak nincs 

őse, és a tagváltozó értéke a kulcsnév (key name) 

• Az alkalmazásnak az objektum első eltárolása előtt értéket kell adnia ennek a tagváltozónak 

• Az adattár által generált numerikus azonosító létrehozásához egy Long típusú tag változót kell deklarálni, 

majd a 

• @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) annotációt kell alkalmazni rá 

 

import javax.persistence.Entity;  

import javax.persistence.GeneratedValue;  

import javax.persistence.GenerationType;  

import javax.persistence.Id; 

 

@Entity(name = "Book")  

public class Book {  

   @Id 

   @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  

   private Long id; 

   // ... 

}  

                 

• Az egyszerű kulcs elem típusok (key name, numerikus entity ID) használhatók olyan entitások tárolásakor, 

amikor nincs szükség az ős objektumok megjelölésére az adott entitásban 

• Az ilyen entitásokat root entitásoknak nevezik 

• Ha az entitásnak meg kell jelölnie az ős/leszármazó/szülő entitást is, a kulcs elemnek meg kell mutatnia a 

teljes kulcs útvonalat 

• Ez esetben a kulcs, amely az adott entitást azonosítja, tartalmazza az ős entitásra való hivatkozást is 
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• Példa: 

• Entitás: Könyv 

• Root entitás: Könyvkiadó 

• Kétféle megvalósítás: 

• Az adat osztályban a kulcs elem osztály típusa: com.google.appengine.api.datastore.Key 

 

import javax.persistence.Entity;  

import javax.persistence.Id; 

import com.google.appengine.api.datastore.Key;  

// ... 

@Entity(name = "Book")  

public class Book {  

@Id 

private Key id; 

// ... 

} 

                                     

• A kulcs maga tartalmazza a függőséget az entitás és az őse között 

• A kulcs objektumban egyaránt lehet használni kulcs nevet (String key name) vagy az adattár által 

generált numerikus kulcs azonosítót (@Generated Value) 

• A Key objektum használatára később mutatunk be példát 

• A másik megoldás, amikor a kulcsot kódolt formában String-ben tárolják 

• Külön-külön String-ben tárolják az entitás kulcsot és az ős-entitás kulcsot 

• Így az adatosztályban megtalálható az ős entitásra való hivatkozás, de ez nincs közös Key objektumban 

az entitás kulccsal 

• A kivitelezéshez egy String változót kell deklarálni, megjelölni kulcselemnek, majd a DataNucleus JPA 

extension annotációt kell alkalmazni, amely elvégzi a kulcs kódolását és tárolását a String-ben 

 

import javax.persistence.Entity; 

import javax.persistence.Id; 

import org.datanucleus.api.jpa.annotations.Extension; 

import com.google.appengine.api.datastore.Key; 

// ... 

@Entity(name = "Book")  

public class Book { 

@Id 

@Extension(vendorName = "datanucleus",  

key = "gae.encoded-pk",  

value = "true")  

private String id; 

// ... 

                                             

• A DataNucleus JPA extension annotáció használatára később mutatunk be példát 

3. 6.3 Objektumok írása, olvasása és törlése 

• Az adattár műveletekhez minden kérés-kezelőnek (request handler) szüksége van egy új EntityManager 

objektumra, amelyet a kérés kiszolgálása után be kell zárni: 

 

import javax.persistence.EntityManager;  

import javax.persistence.EntityManagerFactory;  
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import myapp.EMF;   // ahol "myapp" az alkalmazás csomagja 

// ... 

EntityManagerFactory emf = EMF.get();  

EntityManager em = null; 

try { 

   em = emf.createEntityManager(); 

   //  ...  Ide kerülnek az adattár műveletek ...  

}  finally {  

if   (em  != null) 

   em.close(); 

} 

 

Objektumok írása 

• Az objektum adattárba írása az EntityManager persist() metódusával történik 

 

import myapp.Book;   // adat osztály 

// ... 

EntityManager em = null; 

try { 

    em = emf.createEntityManager();  

    Book book = new Book();  

    book.setTitle("The Grapes of Wrath"); 

    // ... 

    em.persist(book);  

}  finally { 

    if   (em  != null)  

         em.close(); 

} 

                  

• Ha egy objektumot az adattárban már létező entitás kulcsával írnak ki, a régi entitás felülíródik 

Objektumok olvasása 

• Az objektum kiolvasása az adattárból az EntityManager find() metódusával történik 

 

Book book = em.find(Book.class, "978-1-449-39826-2");  

if  (book == null) {  

    // nem található 

} 

                  

• A find() metódus hívásban meg kell adni az osztályt, amelynek példányába be kell tölteni az entitást, és a 

kulcsot 

• A kulcs bármelyik megfelelő típus lehet: 

• key name 

• Numerikus entity ID 

• Key objektum 

• Kódolt string 

• Célszerű mindig az adatosztályban meghatározott kulcs típust alkalmazni 

• Az entitások írásakor vagy kiolvasásakor az objektum továbbra is csatolva marad az entitás menedzserhez 

• Ha az objektum megváltozik, és nem lett kiírva a persist() metódussal, az objektum automatikusan el lesz 

mentve az entitás menedzser bezárásakor 

• Az objektum törlése az adattárból az EntityManager remove() metódusával történik 
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• Az objektumot a metódusnak paraméterben kell átadni 

 

Book book = em.find(Book.class, "9780596156732");  

if   (book == null) { 

     // nem található  

}  else { 

    em.remove(book); 

} 

                  

• Törlés után az objektum továbbra is a memóriában marad 

• Csak betöltött adatobjektum törölhető 

Feladatleírás - JPAOperations 

• Az alkalmazás bemutatja az adatosztály létrehozását, a key name típusú kulcs, és az egyszerű adattár 

műveletek használatát 

• Az entitás egy könyv néhány adatát tárolja 

• Az alkalmazás először megpróbálja beolvasni az adott kulcsú könyvet. Ha sikerül, törli az entitást (könyvet) 

az adattárból 

• Ezután elkészít egy könyv objektumot a törölt könyvével azonos kulccsal, majd kiírja az adattárba 

• Végül visszaolvassa a könyv objektumot, és kiírja a példány váltózóinak az értékét 

Projekt felépítés - JPAOperations 
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EMF osztály - JPAOperations 

 

Book osztály - JPAOperations 
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JPAiras servlet osztály - JPAOperations 
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Deployment descriptor (web.xml) - JPAOperations 
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A JPAOperations telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 

 

A JPAOperations futtatása a Google App Engine-en 
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Darastore Viewer - JPAOperations 

 

Feladatleírás - JPAKeyID 

• Az alkalmazás bemutatja a kulcsok használatának változatait 
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• Négy adatosztály készült, mindegyik a kulcs készítésének egy-egy módját mutatja be: 

• BookStringId - kulcs név (key name) 

• BookNumericId - numerikus system ID 

• BookKeyId - Key osztály 

• BookEncodedStringId - Kódolt String ID 

• Az osztályok adattartalma azonos, csak a kulcs képzésének módjában különböznek 

• A getter és a setter metódusokat csak a BookStringId osztályban tüntettük fel 

• A JPAIDsServlet osztály végzi az adattárba írás műveleteket 

Projekt felépítés - JPAKeyID 

 

BookStringId osztály - JPAKeyID 
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BookNumericId osztály - JPAKeyID 

 

BookKeyId osztály - JPAKeyID 
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BookEncodedStringId osztály - JPAKeyID 
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JPAIDsServlet servlet osztály - JPAKeyID 
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• Kulcs név, numerikus system ID és Key osztály típusú kulcsok használata 

 

• Kódolt String ID kulcs használata 
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persistence.xml - JPAKeyID 

 

Deployment descriptor (web.xml) - JPAKeyID 
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A JPAKeyID telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 

 

A JPAIDsServlet futtatása a Google App Engine-en 

• Nem alapértelmezett változat hívása 

 

A Datastore Viewer a Google App Engine-en a futtatás után 

• A lekérdezéshez a fajtát (kind) ki kell választani 
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4. 6.4 Entitás tulajdonságok [6.2] 

Entitás tulajdonságok - Property 

• Az objektum adatváltozóinak értéke az entitás tulajdonságai lesznek az adattárba kiírás után 

• Az entitás tulajdonságának neve azonos lesz a változó nevével 

• Az @Id mező értéke nem tulajdonságként, hanem a kulcs részeként kerül az adattárba 

• Az adattárba kiírható adattípusok választékát egy korábbi táblázatban összefoglaltuk 

• Egy változóban lévő Serializable objektum egyetlen tulajdonságként lesz tárolva az adattárban 

• Egy gyűjtemény (collection) változó tartalma többértékű (multivalued) tulajdonságként lesz tárolva az 

adattárban 

• Az App Engine támogatja JPA beágyazott (embedded) adat objektumok és kapcsolatok kezelését az entitások 

között példányváltozók segítségével 

• Bizonyos esetekben meg kell jelölni azon tagváltozókat, amelyeket ki kell írni az adattárba 

• A Java standard típusokat (pl.: Long, String, Date) a JPA automatikusan kiírja 

• Más típusokat, különösen az adattár specifikus osztályokat (pl.: datastore.ShortBlob) a @Basic annotációval 

kell megjelölni, hogy ki legyenek írva 

• Ha egy tagváltozót nem szükséges kiírni az adattárba a @Transient annotációval kell megjelölni 



 A Java Persistence API  

 155  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

• Néhány adattípust az adattár a kiíráskor kiterjeszt 

• Az int és az Integer Long típusú lesz 

• A float és a Float Double típusú lesz 

• Beolvasáskor az ellenkező irányú konverzió következik be 

• Serializable osztályok használhatók kiírandó tagváltozóként a @Lob annotáció segítségével 

• A @Lob változók értékei nem indexelhetők és nem használhatók lekérdezésekben (query) 

• A gyűjtemény típusok többértékű tulajdonságként lesznek kiírva iteration sorrendben 

• Beolvasáskor a többértékű tulajdonságok vissza lesznek alakítva a deklarált gyűjtemény típusba 

• Alapértelmezett módon az entitás tulajdonság felveszi az adatosztály tagváltozójának nevét 

• Ez felülírható a @Column annotációval: 

 

import javax.persistence.Column;  

import javax.persistence.Entity;  

@Entity(name = "Book")  

public class Book { 

   // ... 

   @Column(name = "long_description")  

   private String longDescription; 

} 

                 

• Az @Extension annotációval deklarálható, hogy egy tagváltozónak megfelelő tulajdonság szerint ne 

készüljön indexelés az adattárban: 

 

import org.datanucleus.api.jpa.annotations.Extension;  

@Entity(name = "Book")  

public class Book {  

   // ... 

   @Extension(vendorName = "datanucleus", 
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   key = "gae.unindexed", 

   value = "true")  

private String firstSentence;  

} 

                 

5. 6.5 Tranzakció kezelés [6.2] 

Tranzakciókezelés a JPA-ban 

• Az App Engine adattár támogatja a tranzakciókat 

• A tranzakció egy ún. atomic művelet vagy műveletsor, amely vagy teljes egészében sikeresen végrehajtódik, 

vagy egyetlen művelete sem lesz végrehajtva 

• A tranzakciók segítenek az adattár konzisztenciájának megőrzésében 

• Az alkalmazás több műveletet és számítást vonhat egyetlen tranzakcióba 

• Az entitás menedzser objektum egy metódusával egy Transaction típusú objektumot kell létrehozni 

• Ennek begin() metódusával lehet egy tranzakciót megnyitni 

• A commit() metódussal lehet sikeresen lezárni a tranzakciót 

• A rollback() metódussal lehet a tranzakciót megszakítani, és visszapörgetni a tranzakció korábban 

végrehajtott adattár műveleteit 

• Ha a try blokkban lévő adattár műveletek valamilyen hiba folytán sikertelenek, finally blokk visszaállítja az 

tranzakció megkezdése előtti állapotot 

 

import javax.persistence.EntityTransaction; 

// ... 

EntityTransaction txn = em.getTransaction();  

txn.begin(); 

try { 

   Book book = em.find(Book.class, "9780596156732"); 

   BookReview bookReview = new BookReview();  

   bookReview.setRating(5);  

   book.getBookReviews().add(bookReview);  

   // Kirások,  commit  ...  

   txn.commit();  

}  finally { 

    if  (txn.isActive()) {  

        txn.rollback(); 

} 

                     

Feladatleírás - JPATransactions 

• Az alkalmazás bemutatja egy Book típusú adatosztály deklarálását, ami egy List típusú gyűjtemény osztályt 

tartalmaz adattagként, a gyűjtemény elemtípusa: BookReview 

• A Book osztály String kulcs nevet használ 

• A BookReview osztály Key objektumban tárolja a kulcsot, mivel ennek tárolnia az ős (Book) osztály kulcsát 

is 

• Az alkalmazás első lépésben kiír egy Book entitást 

• A második lépésben egyetlen tranzakcióban hozzáad a gyűjteményhez két BookReview objektumot, 

amelyeket automatikusan ki is ír az adattárba 
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• A harmadik lépésben kiolvassa a Book entitást, és automatikusan a gyűjteményben tárolt BookReview 

objektumokat az adattárból, és megjeleníti a beolvasott adatokat 

• Megjegyezzük, hogy reláció nincs kiépítve a szülő (Book) és a gyermek (BookReview) osztályok között, a 

szülő entitások törlése nem vonja maga után a gyermek entitások törlését 

Projekt felépítés - JPATransactions 

 

Book osztály - JPATransactions 
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BookReview osztály - JPATransactions 
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JPATransactionsServlet osztály - JPATransactions 
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Deployment descriptor (web.xml) - JPATransactions 

 

A JPATransactions telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 

 

JPATransactions futtatása a Google App Engine-en 
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A Datastore Viewer a Google App Engine-en a futtatás után 
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6. 6.6 Relációk kezelése [6.2] 

Relációk 

• A legtöbb adatmodell támogatja az adatobjektumok osztályai közötti relációk/kapcsolatok kiépítését 

• Pl.: Könyvek és értékeléseik, vevők és rendeléseik, rendelések és rendeléstételeik között állhatnak fenn 

kapcsolatok 

• Alapvetően kétféle modell létezik: 

1. Az egyik modell szerint az egyik objektum entitás kulcsa tulajdonságként van eltárolva a másik 

objektumban és szükség esetén fordítva is. 

Az App Engine adattár ezt a modellt követi. Az adattár támogatja a Key értékek tárolását natív tulajdonság 

értékként, továbbá lehetőség van a Key érték kódolt String-ként történő alakítására és tárolására is. 

Ebben a modellben nincs szükség a JPA különleges támogatására, de a relációkhoz kötött kényszereket 

programban kell érvényesíteni. 

2. A másik, a JPA által is használt ún. owned relationships in the data model-ben kényszerek vannak az 

objektum osztályokba beépítve, amelyek kezelik a változásokat. 

Pl. a saját kapcsolatokkal elő lehet írni, hogy egy Könyv egy vagy több Értékeléssel rendelkezzék, de nem 

létezhet Értékelés hozzátartozó Könyv nélkül. 

Ha egy Könyvet törölnek az adattárból, a JPA tudja, hogy az összes Értékelését is törölni kell. 

A Java osztályban a relációt egy olyan adattag képviseli, aminek típusa azonos a kapcsolatban lévő 

adatosztályéval. Ez biztosítja, hogy csak a megfelelő osztályok használhatók a reláció mindkét oldalán. 

A JPA App Engine implementációja a one-to-one és a one-to-many kapcsolatot támogatja, a many-to-

many kapcsolatokat nem. 

• Az unowned relationship kényszerek nélküli kapcsolatot jelent 

• Az App Engine az unowned relationship-et literális key értékek tárolásával támogatja, de ezt a JPA még nem 

támogatja 

• Kulcs értékek többértékű tulajdonságokban történő tárolásával modellezhető az unowned one-to-one, one-to-

many, és many-to-many relationship a JPA-val 

• A JPA szemantikát követve az App Engine az objektumok tárolását az owned relációkban csak ugyanabban 

az entitás csoportban (entity group) engedi meg 

• Ennek oka, hogy a tranzakciók csak az entitás csoportra terjedhetnek ki, az írás és olvasás műveleteket pedig 

tranzakciókban kell végrehajtani az adattár konzisztenciájának megőrzése érdekében 

• Az entitás csoport használata egyfelől korlátozást jelent, másfelől viszont hatékonyság növelő megoldás 

• A JPA owned relációk használatakor a tranzakciókat automatikusan kezeli az entitás csoportokban 

One-to-one reláció 

• One-to-one relációkban az owner (tulajdonos) osztályban az owned (tulajdon) osztály típusával egyező 

tagváltozót kell deklarálni, és a @OneToOne annotációval kell megjelölni 

• A példa egy one-to-one relációt hoz létre a Book és a BookCoverImage osztály között 

• A Book az owner, a BookCoverImage pedig az owned osztály 

 

import javax.persistence.Entity;  
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import javax.persistence.OneToOne;  

import bookstore.BookCoverImage; 

 

@Entity(name = "Book")  

public class Book {  

   // ... 

   @OneToOne(cascade=CascadeType.ALL)  

   private BookCoverImage bookCoverImage; 

} 

                     

• Minden relációban az egyik osztály, az owner birtokolja a relációt 

• Az owner felelős a változások továbbításáért a kapcsolatban lévő objektumok felé 

• Az annotáció cascade=CascadeType.ALL argument azt jelzi, hogy minden változást (persist, refresh, remove, 

merge) továbbítani kell az owned objektumok felé 

 

// EntityManager em; 

// ... 

 

Book book = new Book(); 

book.setBookCoverImage(new BookCoverImage()); 

 

book.setTitle("The Grapes of Wrath");  

book.bookCoverImage.setType("image/jpg"); 

 

EntityTransaction txn = em.getTransaction();  

txn.begin(); 

try { 

   em.persist(book);  

   txn.commit();  

}  finally { 

    if  (txn.isActive()) {  

        txn.rollback(); 

    } 

} 

em.close(); 

                     

• A példa létrehoz egy Book és egy BookCoverImage objektumot 

• Amikor a Book objektum perzisztens lesz, a BookCoverImage objektum is automatikusan perzisztenssé válik 

(kaszkád művelet) 

• A kaszkád művelet követi az owner > owned útvonalat 

• A törlés, vagy a beolvasás után bekövetkezett érték módosulás szintén kiváltja a kaszkád viselkedést 

• A JPA automatikusan értéket ad az owned osztály azon mezőjének, ami visszamutat az owner objektumra: 

 

import javax.persistence.Entity;  

import javax.persistence.OneToOne;  

import bookstore.Book; 

 

@Entity(name = "BookCoverImage")  

public class BookCoverImage {  

    // ... 

    @OneToOne(mappedBy="bookCoverImage")  

    private Book book; 

} 

                     

• A mappedBy paraméter azt jelzi a JPA-nak, hogy a book tagváltozó arra a Book objektumra hivatkozik, ami 

relációban van az adott objektummal 
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• Ezt a visszafelé történő hivatkozást (back-reference) az owner menedzseli. Ha a Book osztály 

BookCoverImage változója értéket kap, a JPA tudni fogja, hogy a visszafelé történő hivatkozás a Book 

objektumra mutat 

• A mappedBy annotáció paramétert a reláció owned oldalán kell használni 

• A one-to-many reláció létesítéséhez egy az adott elem típusú List vagy Set gyűjtemény tagváltozót kell 

deklarálni a „one" (owner) osztályban a @OneToMany annotációval 

• Az annotációban a mappedBy paraméter a „many" (owned) osztály visszafelé történő hivatkozást szolgáló 

tagváltozóját jelzi 

 

import java.util.List; 

import javax.persistence.CascadeType; 

import javax.persistence.Entity; 

import javax.persistence.OneToMany; 

import bookstore.BookReview; 

 

@Entity(name = "Book")  

public class Book { 

   // ... 

   @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL, mappedBy="book")  

   private List<BookReview> bookReviews = null; 

} 

                     

• Az owner és az owned osztályok referenciái annotációkkal: 

 

• Egy hivatkozási mezőt tartalmazó adatobjektum beolvasásakor a JPA nem olvassa be azonnal a hivatkozott 

objektumokat. A beolvasást a hatékonyság növelése érdekében elhalasztja a váltózóra történő hivatkozásig 

(„lazy fetching") 

• Az EntityManager lezárásáig azonban be kell olvasni a kapcsolt objektumokat, hogy azok a memóriába 

kerüljenek: 

 

// Beolvassa a Book-ot,  de a BookCoverImage-et nem  

Book book = em.find(Book.class, "978-1-449-39826-2");  

// ... 

// A BookCoverImage-et az első hivatkozáskor olvassa be  

resp.setContentType(book.bookCoverImage.type); 
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• Az owner objektum kapcsoló tagváltójára való hivatkozáskor a JPA ancestor query-t használ az owned 

objektumok elérésére 

• A JPA az owned objektumból az owner objetumot úgy éri el, hogy kiveszi a kulcsát az owned objektum 

kulcsából 

• A kapcsolt objektumok ugyanabban az entitás csoportba kerülnek létrehozáskor, így ugyanabban a 

tranzakcióban lehet a frissítéseket elvégezni 

• Kiíráskor mindig az owner entitás lesz először kiírva 

• Ha az owned osztály használja a mappedBy annotáció paramétert a back-refernce-ben, az objektum entitásba 

ez nem fog bekerülni 

• Ehelyett a változóra történő hivatkozáskor a JPA az owned objektum kulcs útvonalát (key path) használja az 

owner kulcsának meghatározásához és az entitás eléréséhez 

Feladatleírás - JPARelationShips 

• Az alkalmazás bemutatja szülő-gyermek kapcsolat kiépítését JPA relációk felhasználásával 

• A szülő (ős) osztály: Book 

• A gyermek (leszármazott) osztályok: BookReview és BookCoverImage 

• A Book-BookReview relációban OneToMany viszony van 

• A Book-BookCoverImage relációban OneToOne viszony van 

• A beállított kapcsolatok segítségével az adattár konzisztenciája fenntartható, azaz: 

• A gyermek objektumok nem hozhatók létre szülő objektum nélkül 

• A szülő objektum törlésekor a gyermek objektumok is automatikusan törölve lesznek 

• Megjegyezzük, hogy a fenti kötelmek csak a JPA osztályok és adattár entitások összekapcsolása esetén, az 

adott alkalmazásban érvényesek 

• Az adattár adminisztrációs felületéről beavatkozva a reláció kényszerek megbonthatók, aminek súlyos 

következményei lehetnek az alkalmazásra nézve 

• Az alkalmazásban egy Book típusú adatosztály deklarálása található, ami egy List típusú gyűjtemény osztályt 

(BookReview) és egy BookCoverImage osztályt tartalmaz adattagként 

A Book osztály String kulcs nevet használ 

A BookReview osztály Key objektumban tárolja a kulcsot, mivel ennek tárolnia az ős (Book) osztály kulcsát 

is 

A BookCoverImage osztály szintén Key objektumban tárolja a kulcsot, mivel ennek tárolnia az ős (Book) 

osztály kulcsát is 

Az alkalmazás első lépésben töröl egy Book entitást és a hozzákapcsolt gyermek-entitásokat 

A második lépésben létrehoz egy Book objektumot és kapcsolt objektumait, majd kiírja az adattárba. A Book 

objektum kiírása magával vonja a kapcsolt objektumok automatikus kiírását is 

A harmadik lépésben kiolvassa a Book entitást, és automatikusan a gyűjteményben tárolt BookReview 

entitásokat, valamint a BookCoverImage entitást az adattárból, majd megjeleníti a beolvasott adatokat 

Projekt felépítés - JPARelationShips 
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Book osztály - JPARelationShips 
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BookReview osztály - JPARelationShips 

 

BookCoverImage osztály - JPARelationShips 
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JPARelationshipsServlet osztály - JPARelationShips 
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Deployment descriptor (web.xml) - JPARelationShips 

 

A JPARelationShips telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 

 

JPARelationShips futtatása a Google App Engine-en 
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A Datastore Viewer a Google App Engine-en a futtatás után 
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7. 6.7 Lekérdezések, a JPQL lekérdező nyelv [6.2], 
[6.13] 

Lekérdezések 

• A JPA magában foglal egy SQL-hez hasonló lekérdező nyelvet, a JPQL-t 

• A JPQL interfészt biztosít az éppen használt adatbázis lekérdező szolgáltatásához a JPA objektumok 

absztrakciós szintjén 

• Az objektumok lekérdezését adatosztályok formájában kell megfogalmazni, az eredményhez Java 

objektumokban lehet hozzáférni 

• A lekérdezéshez az entitás menedzser createQuery() metódusát kell meghívni, aminek paramétere a 

szövegesen megfogalmazott JPQL parancs 

• A createQuery() egy Query típusú objektumot ad vissza 

• Az eredményt a Query objektum getResultList() metódusával lehet elérni: 

 

import java.util.List; 

import javax.persistence.Query; 

// ... 

   Query query = em.createQuery("SELECT b FROM Book b");  

   @SuppressWarnings("unchecked") 

   List<Book> results =   (List<Book>) query.getResultList(); 

                     

• A getResultList() eredményének (List<Book>)-típus megjelölése fordítói figyelmeztetést generál. Ez 

elnyomható a @SuppressWarnings annotációval 

• A JPQL lekérdezésekben paraméterek is használhatók, amelyeknek az értéke a setParameter() metódussal 

megváltoztatható: 

 

Query query = em.createQuery( 

"SELECT b FROM Book b WHERE copyrightYear >=  

:earliestYear"); 

query.setParameter("earliestYear", 1923); 

                     

• A getResultList() metódus a List gyűjtemény osztály egy App Engine-specifikus implementációját adja 

vissza, ami tudja, hogyan olvassa be kisebb egységekben az entitásokat 
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• A List teljes tartalmának iterációjakor a JPA több adattár műveletet is elvégez az összes eredmény entitás 

beolvasásához 

• Ha csak egy eredmény objektumra van szükség, a getSingleResult() metódust kell inkább hívni: 

 

Book book =   (Book) query.getSingleResult(); 

 

• Egy kezdő sorszám (offset) és egy maximális darabszám megadásával kijelölhető a beolvasandó tartomány 

• Kezdő sorszám megadása: setFirstResult() 

• Maximális darabszám megadása: setMaxResults() 

 

// Résztartomány beolvasása: 5-15.  

query.setFirstResult(4);  

query.setMaxResults(10); 

 

@SuppressWarnings("unchecked") 

List<Book> results = (List<Book>) query.getResultList(); 

                     

JPQL lekérdező nyelv 

• A JPQL kulcsszavakat vagy csupa nagy, vagy csupa kis betűkkel kell írni 

• Az osztály- és tagváltozók nevei kis- és nagybetű érzékenyek 

• A lekérdezésben először meg kell adni annak az osztálynak a nevét (vagy az @Entity annotációban 

megadott nevet), amelynek objektumaiba be kell olvasni az adattár ugyanilyen kind-nevű entitásait 

 

SELECT b FROM Book b 

                             

• A fenti lekérdezés visszaadja az adattár összes Book kind-nevű entitását 

• Az osztály-név után megadott azonosító (b) azt mutatja, hogy a SELECT utáni azonosító (b) azt jelzi a 

JPA-nak, hogy a megadott osztályú objektumokat kell visszaadnia 

• A keys-only lekérdezésben a kulcs nevet kell megadni az osztály neve helyett 

• A get...() metódus a kulcs típusának (@Id) megfelelő objektumokat adja vissza: 

 

Query query = em.createQuery("SELECT isbn FROM Book");  

@SuppressWarnings("unchecked") 

List<String> results = (List<String>) query.getResultList(); 

                             

• A JPQL App Engine implementációja támogatja megadott mezők lekérdezését is 

• Az adattár az entitások összes adatát visszaadja, a JPA interfész azonban kigyűjti belőlük a kért mezőket. 

(Legalább egy mezőnek tulajdonságnak kell lennie!) 

• Ha a lekérdezés csak egyetlen mezőre irányul, az össze lekért adat típusa a lekért mező típusával egyezik 

• Ha a lekérdezés több mezőre irányul, egy-egy entitás összes lekért mezője külön-külön Object[] tömbbe 

kerül Az eredmény egy Object[] tömbökből álló List gyűjtemény: 

 

Query query = em.createQuery("SELECT isbn, title, author 

FROM Book"); 

// Teljes Book objektumokat olvas be, majd  
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// minden objektumból 3-3 mezőt tartalmazó  

// objektum tömböket készít  

@SuppressWarnings("unchecked") List<Object[]> results = (List<Object[]>)  

query.getResultList();  

for  (Object[] result  :  results) {  

   String isbn = (String) result[0]; 

   String title = (String) result[1]; 

   String author = (String) result[2]; 

   // ... 

} 

 

• A WHERE záradékban több mező értékére is lehet szűrő feltételeket megadni: 

 

SELECT b FROM Book b WHERE author = "John Steinbeck„ AND  

copyrightYear >= 1940 

                             

• Az entitás kulcsra is lehet szűrni, ekkor a szűrő feltételben az @Id-vel jelölt a mezőre kell hivatkozni: 

 

SELECT b FROM Book b WHERE author = "John Steinbeck„ AND  

isbn > :firstKeyToFetch 

                             

• Szülő entitásra (ancestor filter) is lehet szűrést végezni a szülő kulcsmező deklarálásával az entitás 

kulcsban, majd erre a mezőre történő hivatkozással a lekérdezésben 

 

SELECT br FROM BookReview br WHERE bookKey = :pk 

                             

• Lekérdezéskor mind a négy kulcs-típus használható a paraméterezett lekérdezésekben, de az alkalmazás 

más adatbázisra történő könnyebb áthelyezése érdekében célszerű az osztályban deklarált típust használni 

• Az ORDER BY záradékkal rendezési sorrend adható meg. Több szempontot vesszővel kell elválasztani. 

Minden szemponthoz rendezési irány adható meg: ASC (alapértelmezett) vagy DESC 

 

SELECT b FROM Book b ORDER BY rating DESC title 

                             

• A JPQL App Engine implementációja több olyan lekérdezési lehetőséget támogat, amelyet az adattár natív 

módon is támogat. Ilyen pl. a string prefix szerinti lekérdezés: 

 

SELECT b FROM Book b WHERE title LIKE  'The Grape%' 

                             

• A JPA a fenti WHERE záradékot a WHERE title >= 'The Grape' záradékra fordítja. Ez a lekérdezés 

visszaadja az össze olyan Book-ot, amelynek címe a 'The Grape' karakterlánccal kezdődik 

(Ez csak a karakterlánc végén lévő helyettesítő jelzés váltja ki.) 

• Egy másik speciális lehetőség a JPQL App Engine implementációjában a kulcs mezőkre irányuló 

lekérdezések lefordítása egyedi lekérdezésekre. Pl.: 

 

SELECT b FROM Book b WHERE isbn IN :i2, :i3) 

                             

A JPA lekérdezés helyett valójában három kulcs egyedi beolvasását végzi 

• A JPA App Engine implementációja a lekérdezés kritériumának megfelelő entitások törlését is lehetővé 

teszi. A törlés-lekérdezés tartalmazhat kulcsra és tulajdonságokra felírt kritériumokat: 
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DELETE FROM Book b WHERE isbn >=  "TEST_000" AND isbn <= "TEST_999" 

 

A DELETE lekérdezés végrehajtásához a Query objektum executeUpdate() metódusát kell meghívni 

Feladatleírás - JPAQueries 

• A feladat bemutatja a fejezet előző részében bemutatott lekérdezéseket egy teljes alkalmazásban: 

• Lekérdezés az alkalmazás összes Book entitására 

• Lekérdezés tulajdonságra megadott szűrővel 

• A lekérdezés első eredményének beolvasása 

• Az eredménylista tól-ig tartományának beolvasása 

• Keys-only lekérdezés 

• JPA mezők kiválasztása 

• Az összes Book entitás törlése 

Projekt felépítés - JPAQueries 

 

Book osztály - JPAQueries 
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JPAQueriesServlet osztály - JPAQueries 
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Deployment descriptor (web.xml) - JPAQueries 

 

A JPAQueries telepítése az AppEngine-re 

A telepítés paramétereit leíró állomány - appengine-web.xml 

 

JPAQueries futtatása a Google App Engine-en 
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