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Előszó 

Kedves Olvasó! 

Jelen könyv az informatika egyik leglátványosabb területének újdonságát, a számítási felhőt (Cloud 

Computing) mint dinamikusan fejlődő szolgáltatási területet tárgyalja. Már az elején célszerű hangsúlyozni, 

hogy – az informatikai szakkönyvekre jellemző módon – az ismertetett rendszerek, mechanizmusok, egy 

gyorsan bővülő terület pillanatfelvétele alapján kerültek ide. Emiatt nyomtatott változatban való olvasás esetén 

joggal fogalmazódhat meg a kérdés: mennyire lehetnek aktuálisak a könyvben leírt információk? 

Olyan fogalmakat és állításokat, amelyek fontos, illetve különösen fontos szerepet töltenek be jelen könyv 

mondanivalójának elsajátításánál, dőlt, illetve félkövér betűvel írtam a vizuális típusú olvasók számára. A 

fejezetek végén ezekre vonatkozóan tipikusan kérdéseket fogalmaztam meg, amelyek a tudatos tanulást segítik. 

Az elkészítési és megjelentetési folyamat időigénye miatt a nyomtatott könyvekhez való hozzáférés viszonylag 

lassúbb, mint az elektronikus felületeken megjelenő könyvek esetén. Éppen ennek a cloud computing 

szolgáltatásnak köszönhetően az értelmes információhoz való szabályozott hozzáférés módja elektronikus 

változatban gyors és kényelmes. Az adatok elhelyezése a korszerű felhőszámítás típusú rendszerekbe 

automatikusan biztosítja a felhasználók számára a feldolgozhatóságot és tetszetős formában történő 

fogyaszthatóságot. Felhasználói oldalon csupán a megfelelő hardver/szoftver elemek, valamint az Internet 

szolgáltatás és a tartalomszolgáltatói paraméterek (elérési cím, jogosultság) szükségesek. Cserében akár otthoni 

vagy tetszőleges környezetből használhatjuk a számunkra szükséges elektronikus szolgáltatásokat. 

Természetesen mindezek a napi életvitelünk megfelelő ráépülő szolgáltatásait teszik kényelmesebbé, esetenként 

a hozzáférést kizárólagosan lehetővé. 

A könyvben leírtak pontos megértése szükségessé teszi az informatikai alapfogalmak helyes használatát. Mivel 

tankönyv szerepe van ennek az írásnak, ezért fontosnak tartottam a bevezetőben ezen alapfogalmakat tisztázni. 

Kérlek, kedves olvasó, hogy a számítógép működésével kapcsolatos, esetleg elsőre közhelynek tűnő rövid leírás 

részt is olvasd el, mivel a könyvben használt terminológiát ez alapján azonosíthatod be, és könnyebben érted 

meg a felhőszámítással kapcsolatos, ráépülő információkat. Mindezt azért is érdemes megtenned, mert az 

informatika gyors fejlődése gyorsan termeli az új szakszavakat. Ezeknek angolról magyarra fordítása nem 

minden esetben sikeres, találó. Ha hozzávesszük azt a tényt is, hogy az informatikai terminológia lokalizálása 

esetenként lassabban történik, mint maga a létrehozás és fogyasztás közötti időtartam, akkor esetenként a már 

bábeli torony jelleget öltő szövegkörnyezetekben a többértelmű szavak ok-okozat felcserélődésével is gyakran 

meg kell küzdenie az olvasónak. 

A könyv nyelvezeténél a lehetőségeken belüli egyszerűségre törekedtem, de az informatikai szakmai világnyelv 

sajátosságából adódóan a rövidítéseket tudatosan alkalmaznom kellett. Szövegkontextustól függően új fogalom 

első alkalommal történő használata esetén a rövidítés kifejtését zárójelben is megadom. Olyan esetben, ahol a 

magyar terminológia már kialakult, igyekszem a magyar megfelelőt alkalmazni. Éppen a „cloud computing” 

fogalom magyar megfelelőjeként akár többet is felsorolhatnánk: felhőszámítás, felhőfeldolgozás, 

felhőszolgáltatás, felhőszolgálat stb. Ezek mindegyike csak részben fedi le a fogalom tényleges jelentését. Ezért 

itt nem törünk pálcát egyik összerendelés felett sem, hanem az angol elnevezésből származó rövidítést vesszük 

alapul. Mivel azonban a CC több, mint három évtizede az elektronikus levelezésénél gyakran használatos 

másolati példány szót (CC – Carbon Copy) jelenti, ezért a továbbiakban a könyv C2 néven fog hivatkozni a 

„cloud computing”-ra. 

Mindezek alapján az első bekezdés végén feltett kérdésre a válasz objektív okok miatt csak a viszonylagosság 

figyelembevételével adható meg. Törekedtem a lehető legjobb, aktuális áttekintést adni a témával kapcsolatosan, 

de a folyamatos, gyors fejlődés miatt bizonyos részek a későbbiek során újításra, szükségszerű kiegészítésre 

szorulnak. 

Természetesen érdemes elolvasni és megérteni az itt leírtakat nemcsak a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, 

hanem az informatikával akár üzemeltetési területen is kapcsolatba kerülő döntéshozóknak is, mivel a C2 a 

továbbiakban egyike azon kevés, meghatározó elektronikus rendszereknek és szolgáltatásoknak, amelyek a 

mindennapi munkánkra és életünkre alapvető hatással vannak. 

Kedves Olvasó! Javaslom, hogy a fentiek figyelembevételével és ezek tudatában hasznosítsd érdeklődésedet, 

amit a jelen könyv tanulmányozására fordítasz. Bízom abban, hogy a befektetett energiád meghozza eredményét 

és nyereséggel zárod intellektuális munkád mérlegét ezen a téren is. 
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Debrecen, 2013. január 2. 

Dr. Gál Zoltán 
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Bevezetés 

Nagyon sok vélemény létezik a felhőszámítás mibenlétével kapcsolatosan. Mondható olyan lehetőségnek, mint 

pl. geofizikai modellezési alkalmazás futtatása egy vagy akár több száz távoli bérelt szerveren. Mondható olyan 

lehetőségnek is, amely virtuális szerver bérlése, majd erre történő szoftvertelepítés alapján a szolgáltatást úgy 

valósítja meg, hogy a hirtelen növekvő számolási igények miatt a szoftverrendszert klónozza és tetszőleges 

példányszámban, időben párhuzamosan működteti. De olyan lehetőségnek is felfogható, ami hatalmas 

mennyiségű adathalmaz biztonságos tárolását végzi és csak engedélyezett alkalmazások, illetve felhasználók 

számára teszi lehetővé a hozzáférést. Ezt a szolgáltatást C2-szolgáltató nyújthatja, amely az operációs rendszert, 

az Apache, a Nubifer vagy más portálmotort, a MySQL adatbázist, a Perl, Python, PHP szoftverkörnyezeteket 

működtető platformot úgy állítja össze, hogy a pillanatnyi igénybevételnek megfelelően automatikusan 

skálázódjon. A C2 jelentheti azt a lehetőséget is, hogy a szolgáltatás nyújtása közben tárolja és védi az adatot 

bármilyen Internetes alkalmazás esetén, mint amilyen az elektronikus levelezés, az elektronikus vásárlás és 

fizetés. De jelentheti a storage felhőt is, amely megőrzi az alkalmazásokat, az üzletet és a személyes adatokat. 

Nem utolsósorban jelentheti azt a lehetőséget is, hogy felhasználóbarát webszolgáltatásokat nyújtunk a 

fényképek, a térképek, a GPS-információk integrálása és feldolgozása után, a felhasználókhoz való eljuttatása 

céljából. 

Egy dolgot érdemes jó előre figyelembe venni: a hálózat egyre inkább a számítógép szerepét kezdi magára 

ölteni, ami miatt a hálózati komputer következő generációjaként éppen a C2 prognosztizálható. 

A továbbiakban a klasszikus számítógép három közismert funkcióját és az adat megjelenési formáit mutatjuk be 

abból a célból, hogy a könyv központi témáját képező C2- (Cloud Computing) szolgáltatások működésével és 

használatával kapcsolatos tudást hatékonyan és pontosan értelmezni tudjuk. Ez a három funkció az adatok 

feldolgozása, adatok tárolása, illetve adatok továbbítása. 

1. Adat feldolgozása és tárolása számítógéppel 

A számítógépek logikai feladat végrehajtására képes elektronikai berendezések, amelyek közül nemcsak 

digitális, hanem analóg változatok is léteznek. A felhasználó személyek leggyakrabban digitális számítógéppel 

kerülnek interaktív kapcsolatba. 

A jelenlegi analóg számítógépek valamilyen komplexebb rendszer adott moduljaként, tipikusan valamilyen 

folytonos matematikai függvényen hajtanak végre valós időben matematikai (differenciálás, integrálás) 

műveleteket. A felhasználók ilyen modulokkal kevésbé kerülnek közvetlenül kapcsolatba, mivel ezek leginkább 

ipari folyamatok vezérlését végzik. A digitális számítógép által feldolgozott jelek diszkrét értékekhez tartoznak. 

Az adatok diszkrét szintek szerinti reprezentációja lehetővé teszi az elektromos jeleket zavaró külső hatások 

lényeges mértékben történő enyhítését. Ezáltal a növekvő diszkrét számsorozat minden egyes tagjához az analóg 

elektromos jel egy-egy folytonos intervalluma tartozik oly módon, hogy az egymás utáni számértékek diszjunkt 

elektromos jelintervallumokat képeznek. Így a zajjal terhelt elektromos jelhez tartozó diszkrét érték a zajtól 

független. Ez lehetővé teszi a diszkrét számérték 100%-os minőségű másolatának előállítását. 
 

Fontos: Az adatok diszkrét szintek szerinti reprezentációja lehetővé teszi az elektromos jeleket zavaró külső 

hatások lényeges mértékben történő enyhítését. 

Mivel az elektronikában kétállapotú (0-állapot: elektromos áramot nem vezet, 1-állapot: elektromos áramot 

vezet) áramköröket (tranzisztor) viszonylag könnyen el lehet készíteni, ezért a két értékkel dolgozó, Boole-

algebrára épülő, digitális elektronikai alkatrészeket alkalmaznak a számítógépgyártáshoz. Ezek az alkatrészek 

két dimenzióban, integrált áramkörökben, ún. chip-ben helyezkednek el. Az Intel cég meghatározó 

személyisége, Gordon Moore szerint a technológiai fejlődésből adódóan az utóbbi negyven évben kétévente 

duplázódik az egységnyi területre integrált tranzisztorok száma, aminek nemcsak technológiai, hanem gazdasági 

következménye is van. 

B.1. ábra - A számítógép alapfunkciói 
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A felhasználók az interaktív munkájuk során digitális számítógépekkel kerülnek kapcsolatba, ezért a digitális 

jelzőt alapértelmezettnek tekintjük. Miközben több más iparágat forradalmasítottak (távközlés, óraipar, 

autóipar, szórakoztatóipar stb.), a digitális számítógépek az elmúlt hetven évben jelentős fejlődésen mentek át. 

A fejlődés az elektronikai technológiaváltásból adódott és ezek alapján a számítógépeket generációkba sorolták. 

A technológia egyre gyorsuló váltásai miatt az utóbbi huszonöt évben nem a számítógépek átfogó generációiról, 

hanem az informatikai hardver- és szoftvertermékek szerinti generációkról beszélünk. A számítógépeknek több 

változata létezik. Az osztályozást különböző szempontok alapján végzik: feldolgozási teljesítmény, fizikai méret, 

felhasználási terület, mobilitás, feldolgozási mód stb. A teljesség igénye nélkül néhány számítógéptípus ezek 

közül: mainframe, munkaállomás, személyi számítógép, laptop, notebook, ultrabook, palmtop, tablet, szerver, 

kliens, párhuzamos gép, szuperszámítógép, egyprocesszoros gép, többprocesszoros gép, felhőszámítógép (Cloud 

Computer) stb. 
 

Fontos: Napjainkban az informatikai hardver- és szoftvertermékek szerinti generációkról beszélünk és nem 

számítógép-generációkról. 

A (digitális) számítógép programkód végrehajtására képes, amely jól meghatározott algoritmus alapján adja 

meg a logikai feladat megoldásához szükséges tevékenységeket és azok sorrendjét. A számítógépben az adatok 

és utasítások a kettes számrendszerben vannak reprezentálva, bájtok sorozataként. Az egy- vagy több-bájtos 

csoportot szónak nevezzük. A szó alkotóelembe történő csoportosítás lényege az összetevő bájtokra való közös 

és együttes hivatkozás lehetősége. A jelenlegi számítógépek többnyire nyolcbájtos szavakkal dolgoznak. A 

nagyméretű adatok tárolása háttértárolón történik, amely lehet a számítógép perifériája (diszk, szalag), de lehet 

dedikált külső eszköz is (storage). Utóbbi nagyon nagy kapacitással és jó megbízhatósággal rendelkezik, de 

elérése számítógép-hálózaton keresztül történik. 

A programkód előállítása a programozó személyek feladata, amit szoftverfejlesztésnek nevezünk. A fejlesztés 

során saját, illetve nyilvános könyvtárakba szervezett, mások által készített programkód-részleteket használnak 

fel. A programozók leginkább valamilyen, magas szintű programozási nyelv (C, C++, SQL, Java stb.) 

szintaktikai és szemantikai szabályai szerint készítik a programkódot. Ez a programkód hardvertől független, de 

a végrehajtáshoz az adott számítógép hardverének megfelelő, ún. fordítás útján készülő teljes, vagy részleges 

célkód előállítása szükséges. A forráskód célkóddá fordítása compiler (kompájler), míg a forráskód soronkénti 

részleges célkóddá alakítása és végrehajtása interpreter szoftver segítségével történik. A hardverfüggő 

alkalmazások esetén a programozó alacsony szinten írja a programkódot. Ez az assembly nyelv, ami a 

processzornak megfelelő mnemonic-ok sorozataként írja le az alacsony szintű kódot. Itt majdnem minden leírt 

kódsor egy gépi szintű utasításnak felel meg, de a célkód előállítására itt is szükség van. 
 

Fontos: Az assembly szintű programozás komoly hardverismereteket igényel, de a magas szintű 

programozásnál is fontosak a hardver-közeli információk. 

Általánosságban véve, minden egyes gépi szintű utasítás kód műveleti kódból és operandusból vagy 

operandusokból áll. A műveleti kód azt mutatja, hogy mit kell végrehajtani, az operandus pedig azt, hogy mi az 
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elemi tevékenység tárgya. A műveleti kód a processzor típusától függ, ezért adott magas szintű programkódnak 

különböző hardvergépeken különböző célkódok felelnek meg. 

A programkód végrehajtása során az adatok feldolgozását a processzor (CPU - Central Processing Unit, 

központi feldolgozóegység) végzi, miközben az operatív (központi) memóriából olvassa a gépi 

utasítássorozatot. A programkód utasításai egymás utáni memóriarekeszekben helyezkednek el, a végrehajtási 

szabály alapértelmezés szerint a tárolási sorrend. Ettől eltérés a vezérlésátadó utasítások (ugróutasítások, 

szubrutinhívások, megszakítások) végrehajtásakor következhet be. A szavak kapacitásának váltószáma nem 

1000, hanem 1024 (2^10). 
 

Tehát: Az adatot a digitális számítógép feldolgozza és tárolja, hogy szolgáltatást nyújtson. 

2. Adat továbbítása számítógéppel 

A számítógép harmadik funkciója az adat továbbítása. Különböző szinteken beszélhetünk adattovábbításról. A 

különböző logikai vagy fizikai számítógépek közötti adattovábbítást a számítógép-hálózatok végzik. 

A hálózatokat is különböző szinteken értelmezhetjük, viszont mindegyikre jellemző, hogy szabályok, ún. 

protokollok segítségével továbbítják az adatot. A telekommunikáció erőteljes forradalmasítása miatt az 

informatikában a hálózatok a leggyorsabban fejlődő témakör. A hálózatokat is különböző szempontok szerint 

csoportosíthatjuk: méret, felhasználási terület, időérzékenység, megbízhatóság stb. A teljesség igénye nélkül 

néhány hálózattípus: Internet, internet, intranet, extranet, WAN-Wide Area Network, MAN-Metropolitan Area 

Network, LAN-Local Area Network, PAN-Personal Area Network, Ethernet, ADSL-Asynchronous Digital 

Subscriber Line, ATM-Asynchronus Transfer Mode, B-ISDN: Broadband Integrated Services Digital Network 

stb. 
 

Fontos: A számítógépes hálózatok szigorú szabályok, ún. protokollok szerint működnek. 

A hálózaton továbbított adat a protokoll-adatelem (PDU-Protocoll Data Unit), ami egy mezőkből álló 

rekordstruktúra. Adott PDU-n belül a mezőknek különböző funkciójuk van. Protokolltípustól függetlenül 

minden PDU esetén beszélhetünk fejrész (H-Header), illetve rakrész (P-Payload) összetevőkről. A fejrész a 

PDU továbbításának módjával kapcsolatos információkat tartalmazza, a rakrész pedig a hasznos teher, ami a 

szállított információ. A továbbítási mechanizmusok komplexitása miatt az egyes feladatcsoportokat ún. logikai 

rétegekbe szervezték, amelyek egymással diszjunkt funkciókat látnak el. A PDU-nak különböző logikai 

szinteken más-más neve van, így: bit (fizikai réteg), keret (adatkapcsolati réteg), csomag (hálózati réteg), 

szegmens (szállítási réteg), üzenet (alkalmazási réteg). A konkrét PDU megadása a szövegkörnyezetben jelzés 

egyben az adott logikai rétegre is, emiatt a fogalmak esetleges felcserélése nehézséget jelenthet a szolgáltatás, 

illetve a továbbítási mechanizmus megértésénél. 

A PDU továbbítása az adatkapcsolati rétegben átviteltechnikával történik. Ilyen átviteltechnikákra példák: 

Ethernet, GE-Gigabit Ethernet, 10GE-10 GigabitEthernet, ADSL, Frame Relay, ATM, ISDN, CATC-DOCSIS 

stb. A hálózati rétegtől fölfelé hálózati technológiáról beszélünk. Példák hálózati technológiákra: IP (Internet 

Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), DNS (Domain Name 

System), SNMP (Simple Network Management Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), MSN 

(Microsoft Network) stb. Minden logikai rétegben a PDU továbbítása soros módon, azaz bit-bit után történik. Az 

átviteli sebességet bit/sec-ban mérjük, a sávszélesség váltószáma 1000 (10^3). 
 

Fontos: Az informatikában a kapacitás jellegű váltószámok 2^10, míg a sebesség jellegű váltószámok 10^3 

értékűek. 

Az adat fizikai megjelenési formájának, az elektromos vagy optikai jelnek a továbbítása nagyon nagy, de véges 

sebességgel történik, ezért a kommunikációs rendszerek válaszideje nullánál nagyobb. Bizonyos esetekben a 

továbbítás késleltetési ideje olyan kicsi, hogy az üzenetek kézbesítése emberi léptékben azonnalinak tűnik. Ezt 

időben mérni is lehet, ami alapján a kommunikációs rendszerek két csoportját különböztethetjük meg: valós 

idejű, illetve nem valós idejű. A két kategóriát elválasztó határ nem éles, és mivel szubjektív, ezért bizonyos 

esetekben átfedés is létezik közöttük. A kommunikációs rendszerek által nyújtott produktumot, az angol nyelven 
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mindkét esetben a „service” szóval nevezik meg. A magyarban azonban különbséget teszünk, ahogyan az 

igénybe vett más területeken is. Példák az időkritikus service-ekre: mentőszolgáltat, katonai szolgálat, tűzoltó 

szolgáltat, őrző-védő szolgálat, sürgősségi szolgálat. A nem időkritikus service-ek közül az alábbiakat 

említhetjük: postaszolgáltatás, távközlési szolgáltatás, Internet-szolgáltatás, éttermi szolgáltatás, közlekedési 

szolgáltatás, energiaszolgáltatás. 
 

Fontos: Az angol „service” szónak a magyarban két, nem felcserélhető jelentése van: szolgálat, illetve 

szolgáltatás. Az angol szövegben a kontextusból érthető meg a pontos jelentés. A magyar nyelvben az 

időkritikus service a szolgálat, a nem időkritikus service pedig a szolgáltatás. 

Jelenleg a legelterjedtebb hálózati technológia a TCP/IP, amire az Internet épül. Az Internet egy WAN hálózat és 

nem azonos az internet hálózattal. Utóbbi a világon létező WAN hálózati technológiák és szolgáltatások 

összessége, ami magában foglalja az egyéb hálózati technológiákat is (pl. AppleTalk, IPX/SPX, DECnet, stb.). 

Sajnos gyakran keverik ezt a két fogalmat, holott lényeges különbség van a kettő között. Ugyanakkor az IP 

technológia egyre erősödő jelenlétének köszönhetően más hálózati rétegbeli protokollok (IPX, Apple Talk, 

DECNet, stb.) háttérbe szorultak. Jelen könyv esetében a fenti elnevezéseket következetesen alkalmazzuk. 

Az Internet szolgáltatást az ISP (Internet Service Privider) biztosítja, míg a tartalmat a CSP (Content Service 

Privider). A DSP (Data Service Provider) tipikusan adat tárolási szolgáltatást nyújt. Az utóbbi időben egyre 

erősödik az ISP, CSP és DSP profilok összeolvadása. Ezt a folyamatot éppen a C2 gyorsítja fel. 
 

Tehát: Az adatok továbbításával tárolási és feldolgozási erőforrás-megosztás történik, mindez számítógépes 

hálózatok segítségével. 

3. Az adat megjelenési formái 

Mivel a könyv témája jelentős mértékben szoftveroldali témákat is tárgyal, ki kell hangsúlyoznunk az adat 

megjelenési formáit, illetve azok jelentését is. 

Ehhez részleteznünk kell a DIKW modellt, ami nem más, mint az adat (D-Data), információ (I-Information), 

ismeret (K-Knowledge), intelligencia/bölcsesség (W-Wisdom) elemek közötti strukturális, illetve funkcionális 

viszonyt bemutató ábrázolás. Bizonyos értelmezések szerint létezik egy ötödik összetevő is, amit értelemnek, 

megértésnek (U-Understanding) neveznek. Utóbbi az ismeret és az intelligencia/bölcsesség között helyezkedik 

el. E fogalmak tisztázása fontos, mivel a továbbiakban a C2 témakört ezekre építve fogjuk részleteiben 

tárgyalni. A gyakorlatban gyakran előfordul a fenti szomszédos fogalmak keveredése, ami nehézséget okozhat a 

C2-szolgáltatások megértésénél, különösen a használatánál. 
 

Fontos: Az adat, az információ, az ismeret, az értelem/megértés és az intelligencia/bölcsesség öt különböző 

dolog. 

Az adat nem más, mint jelentés nélküli szimbólumok és jegyek összessége, amelyek valamilyen objektív, 

diszkrét észlelési tevékenység eredményei. Az adatok szervezetlenek és feldolgozatlanok, ezért értelmezés 

hiányában jelentésük sincs. Úgy is mondhatjuk, hogy az adatok tulajdonképpen tények. Így az adatok igazak, 

objektívek és ellenőrizhetőek. Egy másik megközelítés szerint az adatok rögzített szimbólumok (szöveg, verbális 

szó), számok, diagramok, képek. 

Az információ a használható adat. Adatból az információt úgy nyerjük ki, hogy tárgyra vonatkozó kérdéseket 

(ki?, mi?, mit?, hol?, mennyi?, mikor? stb.) teszünk fel és a válasz megszerzése során rögzítjük az eredményt. 

Az eredménynek jelentése és célja van. Az információ tulajdonképpen egy strukturált adat, amelynek értelme 

van az adott feldolgozás vagy a kontextus szempontjából. Ebből adódóan az információ funkcióval rendelkező 

adat, azaz tárgyilagos adat. Megjelenési formájaként említhetjük az univerzálisan létező szimbólumokat 

(karakterek, alakzatok stb.) és jeleket, valamint azt a jelentést, amit a szimbólumokhoz rendelünk. Az 

információ mint jelenség egyben egy folyamat és egy termék is, valamint egy kognitív állapot, amely terméke 

az észlelési állapotnak. 
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Fontos: Az adat és az információ fogalmak nem szinonimák. 

Az ismeret a feldolgozott, valamilyen módon rendszerezett, strukturált és működésbe hozott információ. Az 

ismeret inkább szubjektív, mint univerzális. Ahhoz, hogy az ismeretet tételszerűen értelmezhessük, szimbolikus 

formára kell vinni, ami már információ kategóriába viszi vissza. Emiatt állíthatjuk, hogy az ismeret passzív. Az 

ismeret ugyanakkor a tapasztalatok, értékek, összefüggő információk és intuíció folyékony keveréke, ami 

környezetet és rendszert biztosít újabb tapasztalatok és információk befogadására és kiértékelésére. Társadalmi 

szervezetek esetén az ismeret gyakran nemcsak a dokumentumokban és tárházakban, hanem a szervezési 

rutinokban, folyamatokban, gyakorlatokban és normákban is megtestesül. Az ismeret egy időtartam alatt több 

forrásból összegyűlt információ szintézisét is képezi. Más oldalról, az ismeret az értelem, tapasztalat és 

összegyűlt tudás átadására létrejött szerveződés és feldolgozás. De felfogható az információ, az értelem és a 

tapasztalat ötvözésének is. Mentális struktúraként az ismeret kapcsolatrendszerben álló, a személy által 

alkalmazott információk halmaza. Sokszor emlegetjük a magyarban is „know-how"-ként (ismerni-hogyan), de 

érvényes a „know-when" (ismerni-amikor) kifejezés is, amelyet a gyakorlati tapasztalat erősít meg. Más 

megközelítés szerint az az ismeret teremti meg annak alapjait, hogy a tapasztalatokból összehangolt 

tevékenységek származzanak. Ez a kontraszt az információhoz képesti eltérés megvilágítására szolgál. Azt is 

mondhatjuk, hogy az ismeret maga a tevékenység és nem a tevékenység leírása. 
 

Fontos: Az információ és az ismeret fogalmak nem szinonimák. 

Az intelligencia /bölcsesség nevezhető még „know-why"-nak (ismerni-miért) abból a célból, hogy 

megkülönböztessük a „why do"-t (miért csinálni) a „why is"-tól (miért van), és belefoglaljuk a definícióba a 

„know-what"-ot (ismerni-mit) is. Az értelem a „why" (miért) méltányolása, míg az intelligencia az értékelt 

értelem. Az értelem az ismeret és az intelligencia között helyezkedik el. Az intelligencia a hatékonyság 

növelésének készsége, ami értéket hoz létre az ítélőképesség mentális funkciójának működése során. E működés 

által eredményezett etikai és esztétikai értékek a létrehozó egyedi jellemzői. Más megfogalmazás szerint az 

intelligencia nem más, mint annak ismerete, hogy mit kell jól csinálni, illetve az a képesség, hogy jó döntéseket 

hozzunk, és helyes ítéletet alkossunk, látszólag gondolkodás nélkül. 
 

Fontos: Az ismeret és az intelligencia/bölcsesség fogalmak nem szinonimák. 

A DIKW modell ábrázolása két módon lehetséges. Az első szerint egy piramisban ábrázolt hierarchikus 

struktúráról (Venn-diagram) beszélünk, ahol az adat az alapon, az intelligencia/bölcsesség pedig a csúcsban 

helyezkedik el (ld. 2. ábra). A hierarchia minden szintje lényeges előzménye a felette lévőnek. 

B.2. ábra - A DIKW piramismodell 

 

Egy másik ábrázolási mód szerint két dimenzióban egy vagy több folyamdiagramként ábrázolható a DIKW 

modell (ld. 3. ábra). Ebben az esetben az elemek közötti viszony kevésbé hierarchikus, inkább a dinamikáját 

hangsúlyozza ki, így a visszacsatolási hurkokat és a függőségi viszonyokat mutatja be. 
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B.3. ábra - A DIKW folyammodell 

 

Az EK (Explicit Knowledge) az a kifejezett tudás, amit kimondunk, kódolunk és tárolunk különböző médiákon 

(könyv, dokumentum, eljárás, videó). Ezt továbbítjuk mások számára is. Jó példa erre a Wikipédia adatbázisban 

tárolt tudás. A TK (Tacit Knowledge) a hallgatólagos tudás csak nehezen továbbítható mások számára. 

Rendszeres, társadalmi, személyes kapcsolatok során ezt közvetíteni. Erre példák a biciklizés, a zongorázás, az 

autóvezetés, a szög bekalapálása stb. 
 

Tehát: Az adathalmazból szűréssel és rendszerezéssel információt állít elő a számítógép. Az információ 

logikus feldolgozása ismeretet eredményez. Az ismeretek gyakorlati hasznosítása értelmet nyer. Az adattól 

indulva egyre magasabb szintű feldolgozásra van szükség. Az értelem segítségével egyre jobb dolgokat állítunk 

elő. Erre eklatáns példa maga a C2. 

4. Fejezetkérdések 

1.) Mi a különbség az Internet és az internet között? 

2.) Mi a különbség a szolgálat és a szolgáltatás között? 

3.) Egy kilobájt adat átküldhető nyolc másodperc alatt egy 1 kbit/sec sávszélességű hálózati vonalon? 

4.) Melyek az utasításkód részei? 

5.) Melyek a PDU részei? 

6.) Lehetséges, hogy egy szolgáltató egyszerre ISP, CSP és DSP is legyen? 

7.) Mi a számítógép három legfontosabb funkciója? 

8.) Mi a különbség a hálózati technológia és az átviteltechnika között? 

9.) Az adatnak lehet információja, vagy az információnak adata? 

10.) Az ismeretből származik az intelligencia vagy fordítva? 
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1. fejezet - Az infokommunikációs 
szolgáltatásokkal szembeni kihívások 
és válaszmegoldások 

1. 1.1. IT-energiahasználat 

Az üzleti szférában működő folyamatok esetenként olyan változásokat igényelnek, amelyeket a cégen belüli 

átszervezés csak egy hosszabb idő elteltével képes megvalósítani. Az ilyen folyamatok közé tartozott (és 

esetenként még ma is tartozik) az IT-terület, amely a szigorú szabályoknak megfelelő működési mechanizmusok 

és az üzemeltető stáb által, kényszerűségből ráruházott működtetési szabályok miatt csak kis és óvatos 

lépésekben képes változni. Érvényes ez úgy a meglévő szolgáltatásokra, mint az új szolgáltatások bevezetésére 

vonatkozóan is. 

Ha állítható helyenként és időnként, hogy „Soha ne mondd, hogy soha!", akkor éppen az IT egy ilyen terület 

jelenleg is. A növekvő gyorsulású IT-fejlődésből adódóan az infokommunikációs technológiák bevezetésének és 

elterjesztésének módja nem csak a hardver- és szoftvertechnológiákat fejlesztők, de az üzemeltetők és a 

szolgáltatók részéről is szemléletváltást igényel. Ennek időben fel nem ismerése fárasztó és energiaigényes 

helyzetet okozhat vállalati, szervezeti vagy intézményszinten. 

1.1. ábra - Az IT és az üzleti folyamatok fejlődésének viszonya 

 

Az üzleti folyamatok gyorsulása kétségkívül a klasszikus IT elterjedésének és jótékony következményének 

köszönhető. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az IT által forradalmasított üzleti folyamatok (banki és piaci 

tranzakciók stb.) minőségi növekedéséhez a hagyományos informatikai szolgáltatások nem elégségesek. Ez 

esetenként a minőségi, illetve a mennyiségi korlátokban mutatkozik meg. Így viszonylag egyszerűen belátható, 

hogy az üzleti folyamatok elvárt minőségi ugrásához az IT részéről komplex megújulásra van szükség. Ezt a 

nagy horderejű célt tűzi ki és hivatott megvalósítani a C2. 
 

Fontos: Az üzleti folyamatok gyorsulása a klasszikus IT elterjedésének és jótékony következményének 

köszönhető. 

Ismeretes, hogy bizonyos hardvergyártó cégek azért nem hozzák ki piacra a prototípusban elkészített, 

mennyiségi és minőségi paramétereiben lényegesen erősebb termékeiket (pl. processzorokat), mert a bekerülési 

költség miatt nincs rá felvevőpiac. Ugyanakkor a különböző felhasználócégek saját vagy bérelt, klasszikus 

gépeket használnak a saját informatikai rendszereik, alkalmazásaik működtetéséhez. 
 

Fontos: Bizonyos legkorszerűbb IT-termékek piacra kerülése csak a meglévő termékek profitjának 

megtermelése után következik be. 

Az IT-területen belül arányaiban véve óriási pazarlás történik, ha figyelembe vesszük a nyolcórás munkaidő 

kelet–nyugat irányú mozgását és az abból származó alacsony mértékű sajátgép-használatot. A kommunikáció 
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viszonylag magas költsége miatt az IT által régen diktált hozzáállás, miszerint csak a lokális adatok feldolgozása 

lehet gyors, azt okozta, hogy minden cég magának alakította ki a saját tárolási és feldolgozási erőforrás-

rendszerét. Ezt a cég vagy megvásárolta, vagy bérelte. 

1.2. ábra - Az IT-energiahasználat ingadozását okozó kettős Föld-mozgás 

 

Ma még csak kis mértékben használatos a kontinensek közötti átszolgáltatás gyakorlata. Pedig a kommunikáció 

utóbbi években tapasztalt költségének erőteljes zuhanása mára arányaiban véve lehetővé teszi az erőforrások 

hatékony konszolidációját. Az adatok jogosulatlanok előli védett és biztonságos tárolása természetesen komplex 

IT-feladat, amit a C2 képes megoldani. 

Az IT-erőforrástermek esetenként komoly energiamennyiséget vesznek fel a működéshez, aminek jelentős 

része éppen a hűtéshez szükséges elektromos energia. A lokális IT-rendszerek használata a munkaidő miatt 

éppen napközben magas, vagyis akkor fogyasztanak sokat a lokális számítógépek és ugyancsak sokat a lokális 

hűtőberendezések, amikor a kinti hőmérséklet is magasabb a lokális éjszakai hőmérséklethez képest. A 

géptermeket hűtő berendezések napközben a kültéri magasabb hőmérséklet miatt nagyobb energiát fogyasztanak 

a számítógépek hőjének elszállítása miatt. 
 

Fontos: Az IT-erőforrástermek esetenként komoly energiamennyiséget vesznek fel a működéshez, aminek 

jelentős része éppen a hűtéshez szükséges elektromos energia. 

Könnyen belátható, hogy a Föld felszínének adott pontjában, ahol éppen nappal van, az éjszakai kevesebb 

energiahasználat miatt sokkal alacsonyabb költségbe kerül olyan távoli IT-erőforrásokat használni, amelyek 

ugyanabban a pillanatban a Föld éjszakai oldalán vannak. Az évszakok váltakozásának figyelembevétele is 

jelentős energia-megtakarításokat képezhet az IT-erőforrástermek hasznosítása számára. Mindezen 

racionalizálási megfontolásokat a C2 képes alkalmazni, mivel mára a nagy sávszélességű kommunikáció 

költségének viszonylag alacsony ára miatt a Föld éppen éjszakai oldalán lévő erőforrástermek tömeges 

felhasználása a felhasználók számára lokálisnak érezhető költségcsökkenést okoz. Egyéb, illetve IT-típusú 

energiafogyasztás közötti időbeni korreláció közel -1 értéken tartása a C2 egyik komoly hozadékaként említhető 

meg. 

1.3. ábra - Az IT-energiahasználat megoszlása 
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Tehát: Az IT elektromosenergia-felvétele világszinten racionalizálható a Föld kettős mozgásának 

figyelembevételével. 

2. 1.2. Szolgáltatásorientált architektúra 

Különösebb cáfolási késztetés nélkül kijelenthetjük, hogy a napjainkban létező hasonló funkciójú technológiák 

darabszáma meglehetősen nagy. Sok megoldás közül választhat úgy a felhasználó, mint a szolgáltató, 

ugyanannak a szolgáltatási feladatnak az elvégzéséhez. 

Ez nagyon gyakran nehezen kezelhetővé teszi az IT-rendszerek működésének megértését, működtetését, ami 

értelemszerűen a költségeket viszonylag magas értéken tartja. Itt nemcsak a fejlesztéshez szükséges egyszeri 

beruházás árára (CAPEX – Capital Expenditure), hanem a fenntartási, működtetési költségekre (OPEX – 

Operational Expenditure) is gondolnunk kell. 

Általános szakmai vélemény, hogy ha az IT-megvalósítások közül a legszembetűnőbb hibákat keressük a 

régebbi rendszereknél, akkor a kirakat-vezérelt megvalósítások biztosan ebbe a kategóriába tartoznak. Ezek 

olyan IT-megvalósítások, amelyek nem az üzlet legjobb hozadékát tartják szem előtt, hanem az adott pillanatban 

a népszerűséget, illetve a számítástechnikai szaklapok által abban az időszakban „szükségesnek" mondott 

népszerű megoldásokat választják a problémák kezelésére. 
 

Fontos: CAPEX – beruházási költség, OPEX – fenntartási költség. 

Az IT-rendszerek egy másik menedzselési módszere az inercia-vezérelt kategória. Ez a majdnem mindent 

megakadályozó változat, mivel új és ismeretlen területekkel nem óhajt foglalkozni. Ez a kirakatvezérlésnek 

éppen az ellenkezője, és ahelyett, hogy csak a népszerűség kedvéért megvalósítana valamit, megmarad a létező 

IT-architektúra mellett. Ez a tétlenség a módosítás miatti kockázattól való rettegésből származtatható. 

Az IT-fejlődés utóbbi közel fél évszázados történetében több forradalmi lépés következett be. A strukturált 

számítástechnika maga után hozta az objektumorientált feldolgozást (OOP – Object Oriented Programming), 

ami a céges IT-erőforrástervezést idézte elő. Utóbbi átalakult az előfizetői kapcsolatok menedzsmentjévé, ami 

szolgáltatásszemléletet alakított ki. Természetesen a felsorolásból kihagytunk olyan „szükséges” 

technológiacsoportokat, mint a warehousing, üzleti intelligencia , üzleti folyamat menedzsment és még 

továbbiakat. 
 

Fontos: Az IT különböző menedzselési modelljei az üzemeltetési gyakorlat tapasztalatai alapján alakultak ki. 

Ezek a technológiák nem voltak rosszak, azaz többségük nem. Ugyanakkor hatásuk volt a figyelemnek az IT 

központi problémáiról való elvonásában azáltal, hogy a célokat a termelőtechnológiák irányába terelték ahelyett, 

hogy az üzleti folyamatok valós igényét tartották volna szem előtt. A figyelem elvonása viszonylag könnyű volt, 

mivel az üzleti folyamatok elemzése és dokumentálása nem volt olyan érdekes, mint az új technológiákkal való 

kísérletezés, valamint azért, mert nem állt rendelkezésre tapasztalat a végeredmény továbbfejlesztésére. 

Ez inkább a megoldásra fókuszál, mint a céges IT-architektúrákban létező rétegződésből származó problémákra. 

Lényegében az IT-architektúrák bonyolultabbakká és ormótlanokká nőttek, mivel a napi, népszerű IT-termékek 

beépültek az adatközpontokba és a komplexitás újabb rétegét alakították ki. Ezáltal megnövelték a költségeket 
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és a céges IT-architektúrát túlságosan törékennyé, szorosan kapcsolttá és nehézkesen változtathatóvá formálták 

át. 
 

Fontos: Az IT-architektúrák bonyolultakká nőttek, mivel a napi népszerű IT-termékek beépültek az 

adatközpontokba és a komplexitás újabb rétegét alakították ki. 

A közelmúltban és többnyire ma is olyan IT-infrastruktúrák és vállalati architektúrák állnak rendelkezésre, 

amelyeknek a fenntartása túlságosan költséges és módosításuk majdnem lehetetlen. Ahogy az üzletnek 

változásra van szüksége, beleértve a gazdaságban lévő pozitív és negatív hatásokat, az IT egyre nehezebben 

képes igazodni az üzleti igényekhez. 

Ezáltal napjainkban érdekes jelenség tanúi lehetünk: az IT nem a megoldás, hanem a probléma kezd lenni. Az 

informatikai központok fajlagosan jobb termelők voltak a COBOL programozási nyelvre épülő alkalmazások 

idején, mivel abban az időben legfontosabb szempont az IT-erőforrásokkal való racionális gazdálkodás volt a 

rendszerfejlesztők számára. Mára túlságosan sok technológia és választási lehetőség áll rendelkezésre, ami 

megnehezíti az IT-rendszerek optimális kialakítását. 
 

Fontos: Napjainkban az IT nem a megoldás, hanem a probléma kezd lenni. 

Ilyen kemény hangú megállapítás mellett fogalmazódik meg a kérdés: milyen IT-modell lehet optimális 

megoldás a jelenlegi és az elkövetkező időszakban? Sok megoldási javaslat létezik a felvetett kérdésre, de ezek 

legtöbbje a meglévő technológiákra csak egy újabb technológiai réteget helyez el. Könnyen belátható, hogy ez a 

dolgok komplexitását még inkább növelné. 

A szolgáltatásorientált architektúra (SOA – Service Oriented Architecture) modell rögzíti a létező 

architektúrákat azáltal, hogy a legnagyobb rendszereket szolgáltatásként kezeli és kiemeli egyetlen tartományba, 

ahol a megoldás képződik. Másképpen fogalmazva, a SOA a feldarabolódott architektúrák összeillesztésének 

legjobb megközelítése. A webalapú szolgáltatásokra épülő szabványok széles körű és helyes alkalmazásával a 

SOA a legjobb megoldás az architektúra hatékony kihasználására vonatkozóan. Ez a koncepció nem tartalmaz 

rejtett kockázatot. A SOA a céges környezetben létező, sok IT-problémára képes megoldást adni. Habár azok, 

akik SOA-t valósítanak meg, tipikusan úgy tekintik ezt a fogalmat, mint valami megvásárolt terméket és nem 

mint egy módszert. 
 

Fontos: A SOA modell rögzíti a létező architektúrákat azáltal, hogy a legnagyobb rendszereket 

szolgáltatásként kezeli és kiemeli egyetlen tartományba, ahol a megoldás képződik. 

Emiatt sok SOA projekt idegenkedik a dobozos terméktől, amiről kiderül, hogy mindennek nevezhető csak nem 

SOA-nak. A SOA elnevezésben az „A" betű az architektúrára vonatkozik, és az egyes IT-rendszerek olyan 

elrendezését célozza meg, amely az üzleti folyamatokat működtető szolgáltatásokat a lehető legjobban szolgálja 

ki. A SOA egy folyamat, és nem egy projekt vagy egy termék. A SOA folyamatot apró, egymás utáni részekre 

kell bontani, amelyek során a vállalatot egyre stabilabb szintre lehet emelni, létrehozva a C2-szolgáltatásokat. 

A SOA-nak két változata létezik: kicsi és nagy. A nagy SOA a széles körű stratégiai célokat foglalja magába, 

ami a céges IT-eszközparkot egyszerre mozgatja át egy olyan állapotba, amely rugalmas és könnyen kezelhető. 

Ezt úgy éri el, hogy a teljes céges rendszert funkcionális primitívekre bontja szét, amiket az eredmény 

érdekében szolgáltatásnak rak össze újból, kiegészítve folyamatkonfigurálási lehetőséggel. Figyelembe véve, 

hogy egy tipikus céges rendszer esetenként több száz vagy akár több ezer darab rendszert tartalmaz, ez a 

folyamat évekig is eltarthat. 
 

Fontos: Vállalaton belül az egymás utáni, SOA folyamat szerinti kisebb lépésekkel alakítható ki a saját C2-

szolgáltatáshalmaz. 

A kis SOA a nagy SOA egy esete, miközben jól definiált objektumokkal, időelemekkel, valamint betartható 

beruházásmegtérüléssel rendelkezik. Itt a tanulság arról szól, hogy hogyan emelkedik fel a kis SOA a nagy SOA 

szintjére. Példaként említhető egy partnerek számára készített portál, amely SOA-megközelítéseket alkalmazva 

hat hónap alatt készül el, miközben a beruházás megtérülése három hónap. Ez reális projekt, ami az év során 
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többször is bekövetkezhet. Miközben a kis SOA működőképesnek tűnik, a nagy SOA-t a komplexitása és 

magasabb folytatási költsége miatt kevésbé preferálják. A gyakorlatban mindkét típusra szükség van, és tudni 

kell mindkettő hasznosítási módját. 
 

Fontos: A nagy SOA a széles körű stratégiai célokat foglalja magában. A kis SOA a nagy SOA egy esete, 

miközben jól definiált objektumokkal, időelemekkel, valamint betartható beruházásmegtérüléssel rendelkezik. 

A SOA a technológia egy stratégiai keretprogramja, amely a szervezeten belüli és kívüli összes érdekelt 

rendszer számára elérhetővé teszi a jól ismert szolgáltatásokat, és azon hozzá tartozó információkat, amelyeket a 

későbbiekben a megoldás kifejlesztése érdekében ki lehet vonni a rétegek és az összefont alkalmazások 

működtetéséhez. A SOA az IT-architektúra számára dinamikusabb jelleget ad, lehetővé téve, hogy a 

rendszerváltozásokat módosíthassuk a konfigurációs réteg segítségével. 
 

Tehát: A SOA az IT-rendszerek szervezésének egy olyan folyamata, amely újabban a C2-szolgáltatások 

használatához vezet. 

2.1. A SOA elsődleges előnyei 

A SOA öt fontos szempont alapján okoz jelentős előnyöket. Ezeket fogjuk a továbbiakban röviden 

összefoglalni. 

A szolgáltatások és a viselkedésmód újrahasználata: amit még felfoghatunk úgy is, mint az alkalmazások 

viselkedésjellemzőjének újrahasznosítása anélkül, hogy sokszor kellene újrakódolni vagy integrálni ezeket. Más 

szavakkal, a SOA lehetővé teszi az alkalmazás ugyanazon funkcionalitásának (viselkedésének) ismételt 

alkalmazását a szoftverkód újraportolása nélkül azáltal, hogy a távoli alkalmazásokat helyiként hasznosítja. 
 

Fontos: A SOA-nak öt fő előnye van, amik meghatározzák e folyamat létjogosultságát. 

Az üzleti folyamatok megváltoztatása: a meglévő szolgáltatások és információfolyamok felett, az üzletnek 

megfelelő gyorsasággal végbemenő változás. 

A monitorozás: azt a képességet jelenti, amivel az információ és a szolgáltatás megfelelő pontjaiban valós 

időben történik a figyelés azért, hogy meghatározhassa egy vállalat vagy egy termelőközösség jólétét. 

Ugyanakkor a SOA valós időben képes megváltoztatni és szabályozni a szervezet hasznát meghatározó 

folyamatokat. 

A széles körű elérhetőség: az a képesség, hogy bizonyos vállalati folyamatokat külső entitások számára 

közszemlére tesznek, így együttműködési és megosztott folyamatok jönnek létre más vállalatok között. A SOA 

kulcsszerepet játszik a technológiaengedélyező megközelítésben ahhoz, hogy a C2-t hasznosítsa. 
 

Fontos: A SOA öt elsődleges előnye: 1. szolgáltatások és a viselkedésmód újrahasználata; 2. üzleti folyamatok 

megváltoztatása; 3. monitorozás; 4. széles körű elérhetőség; 5. újrahasznosítás. 

A SOA fogalom már az ezredforduló idejében megfogalmazódott, amikor a közös folyamatok, információk és 

szolgáltatások megosztásához a többszörös felhasználású kliensszerver és az osztott objektummozgás megoldást 

kezdték el alkalmazni. A többszörös felhasználás a megosztott szolgáltatások egy halmaza, amelyek közös 

szerveren futnak, régebben a cég infrastruktúrájának újrahasznosítása, újabban pedig az integráció érdekében. 

Az újrahasznosítás egy nagyon komoly célkitűzés, ami egyaránt vonatkozik úgy a szolgáltatásokra, mint az 

információra (ld. 1.4. ábra). A céges alkalmazások közül egy közös halmaz ösztönzi az újrahasználatot és 

lényegesen lecsökkenti a redundáns alkalmazások iránti igényt. A SOA egyedi jellemzője, hogy azonos 

mértékben stratégia- és technológiahalmaz, ugyanakkor inkább egy folyamat, mint végeredmény. 

1.4. ábra - A SOA metamodellje 
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A SOA metamodell szemléletesen mutatja, hogy a Folyamat/Vezérlés réteg a lazán csatolt architektúra miatt az 

üzlet lényeges folyamatait az összes rendszer megváltoztatása nélkül képes módosítani. 
 

Tehát: A SOA elsődleges előnyei: szolgáltatások és a viselkedésmód újrahasználata; üzleti folyamatok 

megváltoztatása; monitorozás; széles körű elérhetőség; újrahasznosítás. 

2.2. A SOA és a C2 kapcsolódása 

Általánosságban véve a C2 nem más, mint a storage, az adatbázis, az alkalmazásfejlesztés, az alkalmazás 

szolgáltatása és egyéb IT-erőforrások összessége, amelyek a tűzfalon kívül helyezkednek el és a céges IT által 

az Interneten keresztül használhatók. 

A C2 mögötti alapkoncepció az IT-erőforrások és -szolgáltatások lényegesen olcsóbb kihasználása, valamint a 

fogyasztáshoz igazodó finanszírozás, anélkül hogy egyre több hardvert és szoftvert kellene az adatközpontba 

beszerezni. A szolgáltatási szerződéseket a valós igényekkel arányos mértékűre lehet beállítani, miközben az IT-

erőforrások bővítéséből adódó kockázat az előfizetőtől a C2-t szolgáltató felé mozdul el. 

A SOA és a C2 közötti kapcsolat tulajdonképpen az adatokat, szolgáltatásokat és folyamatokat hosztoló 

erőforrások igény szerinti kihasználásán alapul. Az előfizetőnek az előzetesen ismertetett haszon érdekében 

lehetősége van eljuttatni a saját SOA-folyamatát a vállalati saját tűzfalán kívül lévő C2-szolgáltatókhoz. Ennek 

a mikéntjét fogjuk a továbbiakban részletezni. 
 

Fontos: Az előfizetőnek az előzetesen ismertetett haszon érdekében lehetősége van eljuttatni a saját SOA-

folyamatát a vállalati saját tűzfalán kívül lévő C2-szolgáltatókhoz. 

A C2 számára a SOA több szempont miatt is kulcsfontosságú. Az információs rendszerek hatékony 

létrehozatalát befolyásoló megfelelő architektúra olyan mechanizmusokat alkalmaz, amelyek segítségével a 

cégen belüli, illetve kívüli együttműködés valósul meg. A C2 előnyének érvényesítéséhez olyan interfészek és 

architektúrák szükségesek, amelyek a C2-erőforrások elérését teszik lehetővé. Miközben eléggé elterjedt tévhit, 

hogy a céges belső informatikai alaprendszerek és a C2-erőforrások közötti, sebtében és átgondolatlanul 

létrehozott kapcsolatok kielégítőek erre a célra, addig a valóságban a felhasználó vállalaton belül egy SOA-

folyamat szükséges a C2 hatékony kihasználásához. 

Irányelvek szerinti szabályok alapján a felhasználó vállalat architektúráját dokumentálni és szervezni kell. 

Régebben sok esetben ezt figyelmen kívül hagyták. A SOA viszont megfelelő módon képes az ilyen típusú 

probléma lehető legjobb megoldásának kialakítására is. 

A C2 olyan időosztásos modellen alapul, amit kihasználtak már a személyi számítógépek megjelenése előtt is. 

Az idő megosztása és a C2 értéke nagyon hasonlóak, csupán a jelenlegi erőforrások sokkal jobbak és 
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költséghatékonyabbak. Ezt a két módszert ma már ötvözni lehet a megoldás érdekében annak ellenére, hogy a 

hagyományos időosztásos modell ezt nem tette lehetővé. Az időmegosztási modell mára a C2 nevet kapta. 
 

Tehát: Az IT-erőforrások és szolgáltatások időosztásos modelljének az időmegosztásos modellre történő 

továbbfejlesztése nem más, mint a C2. 

3. Fejezetkérdések 

1.) Az IT fejlődésével nőtt a működéshez szükséges energiafelvétel? Mi az oka? 

2.) Milyen hatással vannak egymásra az IT fejlődése és az üzleti folyamatok? 

3.) A legújabb IT-fejlesztések nem minden esetben érhetők el a piacon? Mi az oka? 

4.) Milyen szervezéssel lehet az IT-rendszerek energiafogyasztását viszonylag hatékonyan csökkenteni? 

5.) Az IT-szektor melyik része fogyasztja a legtöbb energiát? 

6.) Mi a CAPEX és az OPEX közötti különbség? 

7.) Az IT-modellek egymás utáni sorrendjében fel tud sorolni ötöt? 

8.) Mi okozza az IT-rendszerek újraszervezésének szükségességét? 

9.) Mi képes az IT-rendszereket hatékonyan alávetni az üzleti folyamatoknak? 

10.) Mi a kis SOA és a nagy SOA közötti különbség? 

11.) Melyek a SOA elsődleges előnyei? 

12.) Hogyan kapcsolódik a SOA és a C2 egymáshoz? 

13.) Lehetséges C2-használat SOA nélkül? Mi az oka? 

14.) Olcsóbb a C2, mint a klasszikus IT? 

15.) Az IT-irányítás milyen két típusát ismeri? 

4. Fejezethivatkozások 

[1.1] Gál Zoltán (2012). „Számítógép architektúrák". Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem Informatikai kar. 

[1.2] David S. Linthicum (2009): Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise – A Step-by-Step 

Guide, Addison-Wesley Information Technology Series 
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2. fejezet - A cloud computing 
kialakulásának folyamata – történelmi 
áttekintés 

A C2 kialakulásának legfontosabb hajtómotorjai a szolgáltatások kézbesítésének költségcsökkentése, valamint 

az új szolgáltatások felhasználókhoz történő gyors eljuttatása volt. Lecsökkenti az alkalmazás ötletszerű 

felvázolása és megvalósítása közötti időtartamot. A C2 magában foglal virtualizációt, igény szerinti fejlesztést, 

szolgáltatások Internet feletti terítését, valamint nyílt forráskódú szoftvert. 

1. 2.1. Trendek 

Egyik megközelítés szerint a C2 semmi új, csupán a kialakult legjobb megoldások, koncepciók, megközelítések 

alkalmazása. Másik megközelítés szerint a C2 mindenben új, mivel megváltoztatja a kigondolást, a fejlesztést, a 

skálázást, a fenntartást és költségvonzatot határoz meg az alkalmazások és az infrastruktúra használatáért. 

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk azokat a trendeket és hatásokat, amelyek a C2 mostani kialakulásához 

vezettek. Ennek keretében a virtuális gépek, a használattal kapcsolatos fizetési modell, a hálózat feletti 

kézbesítés és a nyílt forráskód aspektusokat tárgyaljuk. 

1.1. Virtuális gépek mint szabványos fejlődési objektumok 

Az ezredfordulótól kezdve a virtuális gépek az IKT fejlődésének szabványos objektumaként terjedtek el. A 

virtualizáció tovább növeli a rugalmasságot, mivel a hardvert absztraktan kezeli azáltal, hogy függetlenné teszi 

a szoftver stack fejlesztését és újrafejlesztését a fizikai szerver specialitásaitól. 

A virtualizáció dinamikus adatközpontot hoz létre, ahol a szerver a szükséges erőforrások halmazát működteti és 

ahol az alkalmazások kapcsolata a számolás, a tárolás és a hálózat irányába dinamikusan változik annak 

érdekében, hogy kielégíthesse úgy a munkaterheléseket (workload), mint az üzleti igényeket. Az alkalmazások 

és a szerverek fejlesztésének szétválasztása gyorsítja az alkalmazások fejlesztésének ritmusát, mivel nem 

szükséges előzetesen beszerezni a szervergépet. 
 

Fontos: A C2 függetlenné teszi a szoftver stack fejlesztését és újrafejlesztését a fizikai szerver specialitásaitól. 

A technológia fejlődésének egységeként a virtuális gépek elterjedése viszonylag gyorsan megtörtént, mivel egy 

jól kezelhető közös nevező típusú interfészt képeznek a fejlesztők és a szolgáltatók között. Felmérések alapján a 

virtuális gépek csupán nyolcvanszázalékos kihasználtsága meghatározó mértékben segíti az alkalmazások gyors 

fejlesztését és skálázását. 
 

Fontos: A virtuális gép egy jól kezelhető interfész az alkalmazásfejlesztők és a szolgáltatók között. 

Azok a virtuális eszközök, virtuális gépek, amelyek webszerver vagy adatbázisszerver futtatására alkalmas 

szoftvert tartalmaznak, tovább segítik az alkalmazások gyors fejlesztését. A virtuális gépek és a virtuális 

berendezések kombinációja a C2 alapvető tulajdonságát határozzák meg. A számolófelhőket gyakran 

tárolófelhőkkel egészítik ki, amelyek API-k segítségével (API-Application Programming Interface, alkalmazás 

programozói interfész) virtualizált storage-ot valósítanak meg, így képesek tárolni a virtuális gépek image-ét, a 

web és egyéb szerverek forrásállományait, az alkalmazások állapotadatait, illetve az üzleti folyamatok általános 

adatait. 
 

Tehát: A virtuális gép az információs technológia objektív fejlődési egysége. 
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1.2. Az igény, önkiszolgáló és felhasználás szerinti fizetési 
modell 

A hagyományos trendek kiterjesztéseként jelent meg az a modell, amely a C2 használatát az igény, 

önkiszolgálás és a felhasználás szerinti fizetés elvek alapján tette lehetővé. A cégek oldaláról közelítve, a C2 

igény szerinti tulajdonsága segíti a szolgáltatás szintű célok teljesítmény-, illetve kapacitásaspektusait. A C2 

önkiszolgáló tulajdonsága a szervezetek számára rugalmas környezetet nyújt, amely a távoli felhasználó 

teljesítményparamétereinek függvényében bővülni vagy zsugorodni képes. A C2-felhasználás szerinti fizetési 

jellemző lehetővé teszi a felhasználó számára az olyan eszközbérlést, ami a szolgáltatásnak csak a szükséges 

mértékű igénybevételéhez kell. 

A modell kulcstulajdonságát a virtualizáció adja. Az IT-szervezetek már régebbről felismerték, hogy számukra a 

virtualizáció az egy vagy több virtuális gépből álló meglévő környezet egyszerű és gyors másolását teszi 

lehetővé a tesztelés, a fejlesztés és a bemutatás tevékenységek esetén. Az ilyen környezetek költsége minimális, 

mivel az alacsony erőforrás-használat mellett ezek egyszerre képesek működni ugyanazon a szerveren. Új 

alkalmazásokat lehet telepíteni és fejleszteni a szerveren futó virtuális gépeken, amelyeket az Internet felett lehet 

elérni, és a piacon való sikeresség esetén ezeket az alkalmazásokat tovább lehet skálázni. 

Ez a telepítési modell az üzletfejlesztés darwini megközelítését sugallja, vagyis a szoftverek béta verziójának 

publikussá tételével a piac dönti el, hogy melyik alkalmazás éli túl a versenyt, melyiknek szükséges a gyors 

továbbfejlesztése, illetve melyiket kell gyorsan visszavonni. A C2 ezt a trendet automatikusan terjeszti ki. 

Ahelyett, hogy az IT-vállalattal egyeztetések történnének a telepítéshez szükséges erőforrásokról, a számoló 

felhő önmaga dönti el a hitelkártyára vásárolható számolási ciklusokat, valamint azon web interfészeket és/vagy 

API-kat, amelyek a virtuális gépek létrehozásához és a közöttük lévő hálózati kapcsolathoz kellenek. A 

szolgáltatás használatához az IT-vállalattal vagy szolgáltatóval kötött hosszú érvényességű szerződés megléte 

nélkül a C2 a felhasználás alapú ellentételezési modellt alkalmazza, ahol az alkalmazás percekig vagy órákig 

fut, és a vásárlók számára hosszú távon nyújtja a szolgáltatást. A számolási felhők az alkalmazások 

ideiglenességére vannak felkészítve, míg a költségek kiszámolása az alábbi erőforrások fogyasztása alapján 

történik: használt CPU-óra, használt memória, mozgatott adatok mérete, tárolt adatok kapacitása. 
 

Fontos: A használt C2-szolgáltatások költségének kiszámolása az alábbi erőforrások fogyasztása alapján 

történik: használt CPU-óra, mozgatott adatok mérete, tárolt adatok kapacitása. 

Mivel a vásárló kizárólagosan csak a használt erőforrásokért fizet, ezért az alkalmazások fejlesztéséhez 

szükséges erőforrás beszerzésének kockázata teljes mértékben a C2-szolgáltatóra hárul. Ugyanakkor az 

architektúrára vonatkozó döntés felelőssége az alkalmazástervezőről a fejlesztőkre hárul át. Ez az elmozdulás 

növelheti a kockázatot, amit azoknak a cégeknek kell kezelniük, amelyeknél a döntési folyamatok vannak, 

valamint amelyek a C2-rendszereket, hálózatot és storage-elemeket tervezik. 
 

Tehát: A C2 az üzlet fejlesztéséhez az alkalmazásokat a darwini megközelítés szerint modellezi. A használt 

erőforrás utáni fizetés a szolgáltatások kockázatának viselését áthelyezi a felhasználóról a szolgáltatóra. 

1.3. A programozható infrastruktúra 

Az architektúrával kapcsolatos felelősség előzőekben tárgyalt áthárulása komoly következményekkel jár. 

Régebben a tervezők azt határozták meg, hogy az alkalmazás különböző összetevő moduljai milyen 

szervereken képesek futni, hogyan kell ezeket összekapcsolni, védeni, menedzselni és skálázni. Manapság a 

fejlesztő felhasználhatja a C2-szolgáltató API-ját ahhoz, hogy az alkalmazásnak ne csak egy virtuális gépen futó 

kezdetleges verzióját készítse el, hanem az erőforrások skálázását is bemutassa a felhasználásból származó 

terhelések szignifikáns módosulása esetére. 

Ennek kényelmesebb belátására tekintsük a következő analógiát: régen a Java programozási nyelvet használó 

fejlesztő meghatározta azt a küszöbértéket, ami új thread-ek (programfutási szál) létrehozatalát tette szükségessé 

a több tevékenység párhuzamos végrehajtásához. Ma a fejlesztő nyugodtan fedezhet fel szolgáltatást és 

kapcsolódhat ahhoz, mivel az alkalmazást egyszerűen skálázhatja. Leköthet akár több ezer virtuális gépet is a 

felhasználói igények hirtelen bekövetkező nagyon nagy szintre való emelkedése esetére. 
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Fontos: Az alkalmazásfejlesztő az infrastruktúra akár több ezer virtuális gépét is igénybe veheti az erőforrások 

dinamikus skálázásához. 

Az alkalmazások architektúrájának dinamikus programozása az összemérhető mennyiségek felelőssége 

tekintetében óriási hatalmat helyez a fejlesztők kezébe. A C2 leghatékonyabb használata érdekében a 

fejlesztőnek egyidejűleg tervezőnek is lennie kell és ilyen szerepében olyan alkalmazást kell létrehoznia, ami 

önmonitorozó és önkiterjesztő képességgel rendelkezik. A fejlesztő/tervező fel kell, hogy ismerje új igény 

esetén az új thread vagy új virtuális gép létrehozatalának szükségessége közötti különbséget, szem előtt tartva a 

hálózati kapcsolódás architekturális megfontolásait is. Nagyon nem mindegy, hogy a virtuális gépek milyen 

sebességgel képesek egymáshoz kapcsolódni. Azonos szerveren nagyobb sebesség, míg különböző szervereken 

futó virtuális gépek lassabban kommunikálhatnak. Ugyanakkor figyelembe kell venni a virtuális gépek logikai 

hálózati interfészének beállításait is. 
 

Fontos: A fejlesztő/tervező fel kell, hogy ismerje új igény esetén az új programozási szál vagy új virtuális gép 

létrehozatalának szükségessége közötti különbséget, szem előtt tartva a hálózati kapcsolódás architekturális 

megfontolásait is. 

Ennek a lehetőségnek a helyes megértése és óvatos kezelése látványos eredményeket képes okozni. A 

szakirodalom példaként emlegeti az Animoto termékét, amely videót képes készíteni képekből és zenéből. Az 

alkalmazás 50-ről 3500 darab szerverre skálázódott mindössze három nap alatt, mivel nagyon bőkezűen engedte 

az erőforrások mennyiségének módosítását. Emiatt az alkalmazást horizontálisan skálázottá át kellett alakítani, 

aminek viszont már korlátos mennyiségű állapota van és a virtuális gépek telepítését felhő API-n keresztül 

képes kezelni. Minden ilyen sikeres történet mögött feltételezhetően hasonló eset áll, amikor az alkalmazás nem 

képes az önskálázásra és emiatt nem képes kielégíteni a felhasználók igényeit. Ez is alátámasztja azt a tényt, 

hogy C2 esetén a fejlesztői feladatkör fejlesztő/tervező feladatkörré módosul. Könnyen belátható, hogy a céges 

klasszikus adatközpont skálázása ilyen gyors terhelés növekedés esetén nem képes teljesíteni az igényeket. 

A programozható C2-infrastruktúra működésének egy másik analógiája az FTP (File Transfer Protocol). Az 

FTP szerverek a viszony idejére fenntartanak egy nyitott vezérlő kapcsolatot a klienssel. Amikor fájlokat kell 

szállítani, a vezérlő kapcsolat továbbítja a forrás, illetve cél fájlneveket, valamint egyezteti az állomány átvitelét 

végző forrás- és célportokat. A C2 API hasonló az FTP vezérlő csatornához, mivel nyitott a felhő használata 

alatt és vezérli a felhőt annak érdekében, hogy a fejlesztő által létrehozott szolgáltatást a lehető legszigorúbban 

ki lehessen használni. 

A C2-infrastruktúra API által történő szigorú vezérlése ugyanakkor csapdát is rejt magában. Az FTP-

protokollal ellentétben, a C2 API-k még nem teljesen szabványosítottak, ezért mindegyik felhő szolgáltatónak 

saját, specifikus API-ja van a szolgáltatásainak menedzsmentjéhez. Régebben az iparnak ez egy speciális, 

ideiglenes állapota volt, ami mára egyre inkább letisztult. Ez a tisztulási folyamat egy szükségszerű lépés, mivel 

egyébként a szolgáltató váltása lehetetlen lenne, maga után vonva a szolgáltatási költségek előnytelen mértékét a 

felhasználókra vonatkozóan. A C2-szoftvereszközök szabványosításának folyamatában először a storage API-k 

kerültek sorra, majd csak ezt követően tisztult a kép a skálázható alkalmazások fejlesztésére alkalmas API-k 

területén. 
 

Tehát: C2 esetén az alkalmazásfejlesztői feladatkör fejlesztő/tervező feladatkörré módosul. 

1.4. Alkalmazások tervezése és tervezett alkalmazások 

Az önkiszolgálás és használat szerinti fizetés modell egy másik következménye az, hogy az alkalmazások 

tervezése során az összeszerkesztést és konfigurálását a szoftvereszközök és a nyílt forráskódú szoftverek 

felhasználásával végzik. 

Azok az alkalmazások és architektúrák, amelyeket újrafejlesztenek a szabványos összetevők felhasználásával, 

többnyire sikeresen veszik igénybe a C2 előnyeit. Emiatt az alkalmazáskomponenseket úgy tervezik meg, hogy 

beépíthetők legyenek más rendszerekbe, vagyis más alkalmazások számára is könnyen fogyaszthatók legyenek. 

Ehhez egyszerű, átlátható és jól dokumentált API-k szükségesek. A nagyméretű, monolitikus alkalmazások a 

múlt termékei, mivel a jelenlegi szoftvereszközök könyvtára közvetlenül használható vagy szabható. Ez a 

módszer érthető okok miatt egyre jobban terjed a gyakorlatban. 
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Fontos: A jelenlegi szoftvereszközök könyvtára közvetlenül használható vagy szabható más alkalmazások 

fejlesztéséhez. Ez gyorsítja a nyílt forráskód elterjedését. 

Példaként említhetjük a MapReduce által fejlesztett nyílt forráskódú Hadoop eszközt. A MapReduce 

programozási megoldást a Google fejlesztette ki, amelyet alapul vett Doug Cutting (akkoriban a Yahoo 

alkalmazottja) és Mike Cafarella a (most Apache által gondozott) Hadoop kifejlesztéséhez. A MapReduce széles 

körben használható olyan kontextusban, ahol a problémát és a hozzá tartozó adatot újra kell alkotni. Ilyen 

esetben a Hadoop sok része párhuzamosan képes futni. Amikor a The New York Times sajtómágnása 11 millió 

cikkét és képét archiválni akarta PDF formátumba, a belső IT-szervezete a munka elvégzését hét hétre becsülte. 

Egy fejlesztő, aki az Amazon EC2 nevű, webes C2 szolgáltatás-interfész 100 példányát használta Hadoop 

rendszer felett, 24 óra alatt elvégezte a munkát kevesebb, mint 300 USD áron. A megdöbbentő hatékonysághoz 

hozzátartozik, hogy a 24 óra nem tartalmazta a feltöltési időt, valamint a 300 USD nem tartalmazta a storage 

költségét. Ebből is belátható, hogy nagyvállalatok is használhatnak C2-szolgáltatásokat annak érdekében, hogy 

fontos problémákat rövid idő alatt, olcsóbban végeztessenek el, mint a hagyományos saját vállalati 

rendszerükön. 
 

Tehát: Nagyvállalatok is használhatnak C2-szolgáltatásokat annak érdekében, hogy fontos problémákat rövid 

idő alatt, olcsóbban végeztessenek el, mint a hagyományos saját vállalati rendszerükön. 

1.5. Példa: Webalkalmazás telepítése C2-környezetben 

A továbbiakban egy példát vizsgálunk meg, amely a virtualizáció és az önkiszolgálás kombinálásával elősegíti a 

webalkalmazás fejlesztését C2 számára. A végrehajtott lépéseket a következő táblázat tartalmazza. 

2.1. táblázat - Webalkalmazás telepítése C2-környezetben – példa 
 

Lépés Tevékenység 

1. A fejlesztő alkalmazhat terhelésszabályozót, 

webszerver és adatbázisszerver-rutinokat egy előre 

konfigurált virtuális gép image könyvtárából. 

2. A fejlesztő konfigurálja mindegyik komponenst, hogy 

vásárlói célkódot készítsen. A terhelésszabályozót 

konfigurálni kell, a webszerver rendelkezik a saját 

statikus tartalmával a storage felhőbe töltése által, és 

az adatbázisszerver-rutinok dinamikus tartalommal 

rendelkeznek. 

3. A fejlesztő rétegezi a vásárlói kódot az új 

architektúrába, így az elemek kielégítik az alkalmazás 

specifikus követelményeit. 

4. A tervező kiválogatja (pattern, minta) az egyes 

rétegekhez tartozó célkódokat és feltelepíti, figyelembe 

véve a hálózati, biztonsági és skálázási elvárásokat. 

5. A biztonságos, nagy rendelkezésre állású 

webalkalmazás kész van és működik. Amikor az 

alkalmazást frissíteni kell, a virtuális gép célkódjainak 

frissítése és másolása a fejlesztői-tesztelői-produkciós 

láncon át történik meg, valamint a teljes infrastruktúra 

újratelepítésére is sor kerül. A C2 feltételezi, hogy 

minden ideiglenes, ezért könnyű a teljes alkalmazás 
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újratelepítése, illetve akár az egyes virtuális gépek kézi 

patch-elése is. 

Ebben a példában a virtuális gép célkódjainak absztrakt tulajdonsága lehetővé teszi az alkalmazás fejlesztését 

csupán szerkesztésre alapozva. A probléma újragyártása és a komponensek szabványos halmaza felhasználható 

az alkalmazás gyors telepítéséhez. Ezzel a modellel a vállalati üzleti igények hamar teljesíthetők anélkül, hogy 

időigényes, manuális vásárlást, installálást, kábelezést kellene elvégezni, valamint konfigurálni kellene a 

szervereket, a storage-ot és a hálózati infrastruktúrát. 

2.1. ábra - Webalkalmazás telepítése C2-környezetben – példa 

 

1.6. A szolgáltatások hálózat feletti kézbesítése 

Kihangsúlyozás nélkül is tudni lehet, hogy a C2 kibővíti azt a trendet, hogy a szolgáltatások hálózat felett 

legyenek elérhetők. Virtuálisan mindegyik üzleti szervezet elismerte a webalapú interfészek értékét a saját 

alkalmazásaihoz, függetlenül attól, hogy a vásárlók számára állnak rendelkezésre az Interneten, vagy hogy belső 

alkalmazások, amelyeket az engedélyezett alkalmazottak, a partnerek, a szállítók és a konzultánsok érnek el. 

Az Internet-alapú elektronikus rendszerek kézbesítésének szépsége természetesen az, hogy az alkalmazások 

elérése bárhol és bármikor lehetséges. Amíg a vállalatok helyesen alkalmazzák a biztonságos SSL (Secure 

Socket Layer, biztonságosan kódolt kapcsolat) titkosítást erős hitelesítéssel, addig a C2-környezetben a betöltési 

jog óvatos megfontolást igényel, mivel lényeges különbség van ebben a tekintetben is a lokális és a 

felhőhálózatok között. Ha kellő módon történt a tervezés, az Internet feletti kézbesítés teljesítheti bármilyen 

méretű vállalat rugalmassági és biztonsági elvárásait. 
 

Tehát: Ha kellő módon történt a tervezés, az Internet feletti kézbesítés teljesítheti bármilyen méretű vállalat 

rugalmassági és biztonsági elvárásait. 

1.7. A nyílt forráskód szerepe 

A nyílt forráskódú szoftvernek fontos szerepe van a C2-ben, mivel az alaprutinokat (virtuális gép image és 

eszközök) könnyen hozzáférhető elemekből lehet összerakni. Emiatt ezen a szoftverfejlesztési területen egy 

erősítő hatás figyelhető meg. 

2.2. ábra - Virtuális eszközök készítése nyílt forráskódból 
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A fejlesztők adatbáziseszközöket hozhatnak létre a MySQL szoftver rétegezésével és nyílt forráskódú operációs 

rendszerre terméket fejleszthetnek ki. Ilyen eszközökkel a C2-alkalmazásokat könnyen építeni, telepíteni és 

igény szerint dinamikusan skálázni lehet. Az Animoto által fejlesztett alkalmazás, amely 3500 példány futását 

igényelte néhány nap alatt, könnyen megvalósítható nyílt forráskódú szoftver segítségével. 

A nagyméretű alkalmazások készítése során a virtuális eszközök használatának egyszerűsége további nyílt 

forráskódok létrehozatalát eredményezi. Ebből adódóan a nyílt forráskód jelentősége egyre jobban nő. Például a 

MapReduce algoritmus esetén a C2-környezetben való működőképes változatának igénye volt a kifejlesztésének 

ösztönzője. Mivel az eszköz most már rendelkezésre áll, további fejlesztések lehetségesek a C2 számára. 
 

Tehát: A nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása a C2 kialakulását gyorsította. 

1.8. A szuperszámítógépek felhősödése 

A szuperszámítógép (HPC – High Performance Computer) munkák zömét régebben grid alapú rendszereken 

futtatták. A kutatók megtalálták annak módját, hogy a 3D időjárás-modellezési adatok feldolgozását hogyan 

lehetséges szétszórni nagyszámú szerver között. A grid-ek a C2-t megelőző technológiai fejlődési lépcső 

termékei. A grid olyan szoftvereszközöket alkalmaz, amely sok fizikai szervert együtt működtet egy adott 

feladat megoldása céljából. A nagy számítási kapacitás, a processzek közötti kommunikáció és I/O forgalom 

jellemzőkkel rendelkező HPC munkák jó példái a felhőknek, amelyek az infrastruktúrát szolgáltatásként 

kínálják fel, valamint a rack szekrényben egyben kezelt fizikai gépeket jó közvetlen I/O műveletvégző 

sebességű, 1-es típusú virtuális gépként ajánlották fel. 
 

Tehát: A C2 elődje a HPC grid volt. 

1.9. A C2 fejlődési lépcsői 

A C2 kialakulásához és további várható fejlődéséhez alapvetően négy lépcsőt sorolhatunk fel. Ezek a 

következők: 

1. LAN  alkalmazás és infrastruktúra-menedzsment: a cégek saját szoftvert használnak, és ezeket belső 

erőforrásból működtetik, ami jelentős méretű infrastruktúrát igényel. Ehhez nagy beruházási költségek (CapEx) 

tartoznak. 

2. WAN  alkalmazás és infrastruktúra-menedzsment: felbukkannak a szoftvert mint szolgáltatást nyújtó 

cégek, lehetővé téve a technológia egy szélesebb körű adaptálását. Ilyenre példa a CRM (Customer Relationship 

Management, Üzletkapcsolat-kezelő) rendszer. 

2.3. ábra - A C2 kialakulásának és fejlődésének lépcsői 
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3. C2-kapcsolt adat menedzsment: megjelennek az előre specifikált igények szerinti, felhő alapú 

szolgáltatások, amik a C2 gyors elterjedését okozzák. 

4. Közmű alapú C2-megoldások: tiszta C2-alkalmazások és infrastruktúra-szolgáltatások. 
 

Tehát: A C2 kialakulásának és fejlődésének eddigi négy lépcsője: 1. LAN alkalmazás és infrastruktúra-

menedzsment; 2. WAN alkalmazás és infrastruktúra-menedzsment; 3. C2-kapcsolt adat menedzsment; 4. 

Közmű alapú C2-megoldások. 

2. 2.2. Virtualizáció 

A C2 az absztrakció szintjét emeli azáltal, hogy minden összetevője absztrakt vagy virtualizált, amelyek 

gyorsan felhasználhatók magas szintű alkalmazások vagy platformok létrehozásához. Ha egy komponens nem 

rendelkezik összefüggő és stabil absztrakciós réteggel a kliensei vagy a kommunikációs partner entitásai felé, 

akkor annak nem lehet köze a C2-höz. 

A telepítés szabványos eleme a virtuális gép, amelyet természeténél fogva arra terveztek, hogy absztrakt 

hardver platformon legyen képes működni. Nagyon könnyű túlfókuszálni a virtuális gép célkódjának 

elkészítését és megfeledkezni arról a modellről, amely alapján készült. A C2-ben fontosabb a modell megtartása, 

mint maga a célkód. A modell változatlanul marad, a célkód a modellből készül el. 

A virtuális gépek célkódja állandóan módosul, mivel a rajta futó rétegszoftvereket állandóan patch-elni, 

frissíteni kell, vagy újra kell konfigurálni. Ami nem változik, az a virtuális gép létrehozásának folyamata. Ez 

jelenti a fejlesztők legfontosabb irányelvét. A fejlesztő építhet virtuális gép célkódot azáltal, hogy a webszervert, 

alkalmazásszervert és MySQL szervert rétegekre bontja és beépíti az operációs rendszer célkódjába, majd patch-

eli és konfigurálja minden egyes rétegben a kapcsolatban lévő komponenseket. A fejlesztő a virtuális gép 

célkódja helyett a modellre fókuszálva lehetővé teszi, hogy maga a célkód továbbra is frissüljön az új 

komponenshalmaznak, valamint a modellnek megfelelően. 
 

Fontos: A virtuális gépek célkódja állandóan módosul, de a célkód-fejlesztési modell változatlan marad. 

A C2-tervezők ezzel a szabványos telepítési egységgel képesek gyorsítani az alacsony költségű fejlesztést. A 

fejlesztő az API-kon keresztül felhasználhat olyan előkonfigurált eszközöket, amelyek pl. Linux feletti Hadoop-

on működnek. A tervezők tartalomkapcsolóként fizikai eszközök helyett szoftvereszközöket használhatnak. A 

telepítéshez szükséges elemek az API vagy GUI (Graphic User Interface, grafikus felület) interakciók útján 

érhetők el. A nem ingyenes kereskedelmi szoftver termékeket készítő cégek is gyakran fordulnak a C2 által 

alkalmazott rugalmas és felhasználó alapú licencelési modellekhez. Habár segítségül hívnak virtuális gép 
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célforrást létrehozó modellt vagy szoftvereszközt, az elkészült és támogatott virtuális gép célkódokat le kell 

tárolni az erre a célra létrehozott és fenntartott könyvtárban. 
 

Fontos: A virtuális gép célkódjának telepítéséhez szükséges C2-szoftverelemek az API vagy GUI interakciók 

útján érhetők el. 

 

Tehát: C2-környezetben a telepítés szabványos eleme a virtuális gép. 

2.1. A szoftver szabványosításának hatása 

A C2 hangsúlyozza az előzetesen tárgyalt összes hatékonyságnövelő tényezőt. Egy kisszámú szabvány és 

szabványos konfiguráció is képes csökkenteni a fenntartási és a telepítési költségeket. A telepítést egyszerűsítő 

szabványok léte fontosabb, mint a munka elvégzéséhez szükséges tökéletes környezet. A 80/20 szabály 

érvénybe lép itt olyan értelemben, hogy a C2 csak néhány szabványra fókuszál, amelyek az esetek 80%-át 

képesek lefedni. 

Ez a szabály a gazdaságot a költséges, egyedi implementációk készítésének gyakorlatáról az építőelemek 

előállítására és azokból történő széles körű fejlesztések gyakorlatára módosítja át. Ez az irányvonal szakosodást 

tesz szükségessé, de az első lépést a szabványok létrehozatala jelenti. A vállalatok C2 felé való eltolódása miatt 

a szabványoknak vonatkozniuk kell a virtuális gép, valamint a szabványos virtuális gép operációs rendszerének 

célkódjára, a szoftvereszközökre és a programozási nyelvekre is. 

A virtuális gép típusa egyike a szabványosítás célpontjainak. A rendszerszintű virtuális gép (SVM – System 

Virtual Machine, 1-es típus) egy teljes rendszerplatformot képez, amely operációs rendszer futtatására képes. 

Létező architektúrát emulál, ezért még hardvervirtualizációnak is nevezik ezt a megoldást. A folyamat szintű 

virtuális gép (PVM – Process Virtual Machine, 2-es típus) egyetlen program futtatására képes. Tipikusan egy 

vagy több programozási nyelv számára alakították ki, hogy lehetővé tegye a programkód portolását és 

rugalmasságát. Emiatt még nyelvszintű virtuális gépnek is nevezik. Képzeljük el a virtuálisgép-választás 

következményét a szükséges alkalmazás szempontjából. A kapcsolatépítés („social networking") típusú, a 

biztonság miatti izolációs, valamint a portolhatóság miatti magas szintű absztrakciós alkalmazások 2-es típusú 

virtuális gépet igényelnek. A szuperszámítógép és a vizualizációs alkalmazások számára 1-es típusú virtuális 

gépek szükségesek ahhoz, hogy a hardver lehetőségeit a közvetlen hozzáféréssel a lehető legjobban ki lehessen 

használni. 
 

Fontos: A HPC alkalmazások 1-es típusú, míg a kapcsolatépítés alkalmazások 2-es típusú virtuális gépet 

igényelnek. 

A szabványosítás második célpontja az előinstallált, előkonfigurált rendszerek. A virtuális gép szoftverjét 

hasonlóan karban kell tartani, mint a fizikai szervernél. Az operációs rendszereket szilárdítani (korszerűsíteni), 

patch-elni és frissíteni kell. Egy kisméretű, szabványos és alkalmazott konfigurációkat tartalmazó lista esetén a 

fejlesztők szupport szinten is támogatni képesek ezeket a virtuális gépeket. Az új virtuális gép konfigurációja 

miatti listafrissítés egyszerű, mivel magának a virtuális gép célkódjának frissítése egyszerű. Ugyanez érvényes a 

szoftvereszközökre is, ahol az aktuális verzió konfigurálása a szabványos API-ján keresztül történik. 
 

Fontos: A támogatott virtuálisgép-verziók előnyösen kezelhetők listában. 

A harmadik célpont, amely a szabványosítás előtt áll, az a szoftvereszközök és programozási nyelvek témája. 

A vállalatok a Java programozási nyelv használatára állhatnak rá. A kis vállalatok a PHP-t nyilváníthatják 

szabványos környezetnek az alkalmazásaik fejlesztése számára. Mivel ezek a szabványok a C2 kontextusában 

éretteknek számítanak, képesek a következő réteg előállítására, ami a platform mint szolgáltatás (PaaS) C2-

modellként jelenik meg. 
 

Fontos: A Java és a PHP a C2-kontextusban szabványos környezetnek számít. 
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Tehát: A C2-szabványosítás elemei: virtuális gép típusa; előinstallált, előkonfigurált rendszerek; 

szoftvereszközök és programozási nyelvek. 

2.2. A virtualizáció és a tokozás mint újragyártási lehetőségek 

Amikor az alkalmazások újrakészítése és létrehozatala a virtuális gép célkódok és szoftvereszközök 

kombinálásával történik, az elvárás a virtuális gép tevékenységére vonatkozik és nem arra, hogy hogyan történt 

az implementáció. A virtualizáció és a tokozás (encapsulation, egységbe zárás) elrejti az implementáció 

részleteit, miközben a fejlesztők figyelmét az interfészekre és a komponensek közötti interakcióra irányítja 

vissza. 

Ezek a komponensek szabványos interfésszel kell, hogy rendelkezzenek, egyrészt azért, hogy a fejlesztők az 

alkalmazásokat gyorsan és könnyen készíthessék el, másrészt pedig a teljesítményelvárások miatt másik, 

hatékonyabb vagy olcsóbb komponenssel helyettesíthetőknek kell lenniük. Az alkalmazás telepítése 

programozható módon történik még akkor is, ha az alkalmazás telepítését végző programok tokozhatók, így az 

alkalmazások használhatók és újrahasználhatók lesznek. Egy háromrétegű webinfrastruktúrát telepítő program 

tokozható úgy, hogy a paraméterei a webszerver, az üzleti logika és az adatbázis motor funkciójú virtuális gépek 

célkódjára mutató pointereket (mutató típusú változó) tartalmaznak. 
 

Fontos: Az alkalmazás telepítése programozható módon történik még akkor is, ha az alkalmazás telepítését 

végző programok tokozhatók. 

A C2-nek az alkalmazások fenntartására vonatkozó filozófiája a patch-elés nélkül történő újratelepítés. Ezt az 

újratelepítést az egyszerűsíti, hogy a célkód helyett a virtuális gép célkódját létrehozó modell menedzsmentje 

történik meg. Viszonylag könnyű megoldani telepítés utáni felfedezett problémákat, vagy az alkalmazás új 

verzióját létrehozni a komponens virtuális gép frissítésével. 

2.4. ábra - A virtuális gép telepítése 

 

Amikor a fejlesztő patch-eli a virtuális gépet, csupán egyetlen virtuális gép célkódját kell létrehoznia, a többit 

replikációval és programozott telepítéssel lehet kezelni. A telepítésnél bekövetkező esetleges visszalépés miatt a 

virtuális gép célkódokat szigorúan verzió- (és alverzió) azonosítóval látják el. 
 

Tehát: A virtualizáció és a tokozás elrejti az implementáció részleteit. A szoftverkomponensek szabványos 

interfésze egyszerűsíti és gyorsítja a fejlesztést. 

2.3. Lazán csatolt, állapot nélküli és helyben hibásodó 
feldolgozás 

Évek óta a webalapú alkalmazásfejlesztések abba az irányba tolódnak el, hogy lazán csatolt és állapot nélküli 

tulajdonsággal rendelkezzenek. A C2 esetén ezek a tulajdonságok a dinamikus jelleg miatt hangsúlyozott 
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jelentőséget kapnak. Az alkalmazás célkódok nem patch-eltek, mivel eldobható objektumok. Emiatt ezeknek 

állapot nélkülieknek kell lenniük. 

Ha egy virtuális gép meghibásodik, az alkalmazásnak megszakadás nélkül tovább kell működnie. Az 

alkalmazáskomponensek közötti kapcsolatnak lazának kell lennie úgy, hogy bármely komponens 

meghibásodása ne befolyásolja az alkalmazás rendelkezésre állását. A komponensek helyben hibásodó 

tulajdonsága nem, vagy csak kis mértékben befolyásolja az alkalmazást. Ahogy az alkalmazáskomponensek 

egyre erőteljesebben tranziensekké váltak, nem tartalmazhatnak olyan adatot, amely bármely 

alkalmazáspéldányon belül ragad. Az alkalmazásoknak a lehető leginkább állapot nélkülieknek kell lenniük. Ezt 

úgy valósítják meg, hogy az állapotot a szoftveren kívülre helyezik el, miközben a feldolgozást és az adatokat a 

lehetőségek szerint különválasztják. 
 

Fontos: Ha egy virtuális gép meghibásodik, a C2-alkalmazásnak megszakadás nélkül tovább kell működnie. 

Azok a technikák, amelyek ezt lehetővé teszik, az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 

- Az állapotot kiküldik a felhasználónak sütik (cookie) formájában vagy URL-ben kódolt állapottal. 

- Az állapotot leküldik a back-end adatbázisba. 

- A Hadoop stratégia szerint az adatnak több másolatát tartják készenlétben. 

- Hálózatalapú perzisztenciát alkalmaz, mint a Terracotta vagy a Shoal a GlassFish alkalmazás szerverben. 

A helyben hibásodó feldolgozásműveletekre kifejtett hatása az, hogy a felhő normális szintű működéséhez a 

hardver lehet akár állapot nélküli is. A hardverkonfigurációkat metaadatként kell tárolni ahhoz, hogy a hardver 

meghibásodása esetén a konfigurációkat vissza lehessen állítani. 
 

Tehát: A C2 számára a lazán csatolt, az állapot nélküli és a helyben hibásodó feldolgozások a dinamikus jelleg 

miatt hangsúlyozott jelentőséget kapnak. 

2.4. Horizontális skálázás 

A C2 erőteljesen támogatja a horizontális skálázást azon alkalmazások számára, amelyek előnyt tudnak képezni 

belőle. Horizontálisan skálázott környezetekben az alkalmazásoknak a jól működés érdekében történő tervezési 

és újrafejlesztési trendje azt okozza, hogy jelentős mennyiségű alkalmazás jól illeszkedik a C2-höz. 

A horizontális skálázást kihasználó alkalmazásoknak a teljes működőképességre kell törekedniük, még az 

egyedi komponensek esetleges meghibásodásának lehetősége mellett is. A legtöbb C2-platform a 

szervererőforrások virtuális készletet képező redundáns halmazára épül, ahol bármely szerver meghibásodása a 

hoszt-olt virtuális gép egy másik fizikai szerveren való újraindítását vonja maga után. Az állapot nélküli és a 

lazán csatolt alkalmazáskomponensek horizontális skálázású kombinálása megvalósítja a helyben hibásodó 

feldolgozás stratégiáját, amely független a komponensek megbízhatóságától. 
 

Fontos: A C2-platform a szerver-erőforrások virtuális készletet képező redundáns halmazára épül, ahol 

bármely szerver meghibásodása a hoszt-olt virtuális gép egy másik fizikai szerveren való újraindítását vonja 

maga után. 

A horizontális skálázás nem csak egy felhőre vonatkozhat. Az alkalmazás adatának méretétől és helyétől 

függően a feldolgozási kapacitás növekedése felhasználható a felhők azon képességének kibővítésére, hogy 

képesek legyenek kiszolgálni az esetleges ideiglenes extra igényeket is. Ilyen környezetben egy privát C2-ben 

működő alkalmazás a publikus C2-ből igény szerint további erőforrásokat használhat fel. Ez a fajta működési 

mód erőteljesen függ az adat helyi, illetve mennyiségi jellegétől. 

Ha a lokális erőforrás termében működő privát C2 alkalmazás az Internet távoli pontján lévő publikus C2-

erőforrásokat használ fel, a feldolgozási idő kiszámításához elengedhetetlen az adatok továbbításának 

figyelembevétele. Ha a két C2 közötti adatmozgatás alacsony késleltetési idővel rendelkezik vagy azért, mert 
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kevés adatot kell mozgatni vagy, mert nagy sávszélesség áll rendelkezésre a két felhő között, akkor ez a 

munkamegosztási stratégia csak előnyökkel járhat. 
 

Tehát: A horizontális skálázás a C2-erőforrások racionális felhasználását okozhatja, ha az adatok mozgatási 

ideje a feldolgozási időhöz képest elenyésző. 

2.5. Párhuzamosítás 

Habár az elterjedésük és megvalósításuk mára megváltozott, a horizontális skálázás és a párhuzamosítás 

egymást kiegészítő, közösen alkalmazott megoldások. Mikroszkopikus környezetben, ahol a párhuzamosítás 

növelheti a műveletek végrehajtási sebességét, illetve csökkentheti a válaszidőket, a szimmetrikus 

multiprocesszorokon a szoftver vertikálisan skálázódhat a szálak többszörözésével. 

A mai feldolgozási környezetekben érezhető az Intel 4–8 foglalatos x86-os architektúrája irányába való 

eltolódás, ami a vertikális skálázás számára annyi párhuzamos feldolgozási lehetőséget termet meg, amennyi a 

szerverben a CPU magok száma, vagy amennyi egy virtuális géphez rendelt CPU magok száma. 

Makroszkopikus környezetben a szerverek közötti párhuzamosítást kihasználó szoftver akár a szerverek ezrei 

darabszámára skálázhat, ami által a szimmetrikus multiprocesszing esetén létező lehetőségeket lényegesen 

túlszárnyalja. 
 

Fontos: A horizontális skálázás és a párhuzamosítás a C2-ben is egymást kiegészítő, közösen alkalmazott 

megoldások. 

A fizikai környezetben a párhuzamosítást legtöbbször terheléskiegyenlítőkkel vagy tartalomkapcsolókkal 

valósítják meg, amelyek a beérkező feldolgozási kérelmeket több szervergép között osztják meg. A C2 

világában a párhuzamosítás szoftveres úton terhelés kiegyenlítő vagy tartalomkapcsoló eszközzel működik, 

amely a feldolgozási kérelmeket virtuális gépek között osztja meg. Mindkét esetben az alkalmazások képesek 

további erőforrásokat felhasználni az esetleges terhelésnövekedés bekövetkezésekor. 
 

Fontos: A terheléskiegyenlítő vagy tartalomkapcsoló a terhelést a C2 előtti időben fizikai gépek között, a C2-

ben pedig virtuális gépek között osztja meg. 

A terheléskiegyenlítés szerinti párhuzamosítás klasszikus példája az N darab állapot nélküli webszerver, 

amelyek azonos adathoz férnek hozzá, ahol a beérkező terhelés szerver pool-ok között oszlik meg. 

2.5. ábra - Klasszikus terheléskiegyenlítés és párhuzamosítás horizontálisan skálázott 

webszervereknél 
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C2 környezetben több más párhuzamosítási módszer is létezik. Egy alkalmazás, amely jelentős mennyiségű 

CPU időt használ az adat feldolgozásához, a 2.6. ábra szerinti modellt alkalmazhatja. 

2.6. ábra - Párhuzamosítás igény szerint indított virtuális gépekkel C2-ben 

 

Az ütemező a felhasználótól kapja a job-ot, az adatot puffereli, és mindegyik job számára egy új virtuális gépet 

indít. A virtuális gép egy zsetont kap, amely feljogosítja arra, hogy az adatot a pufferből kivehesse. Amikor a 

virtuális gép befejezte a feladatot, visszaadja a zsetont az ütemezőnek, amely a feldolgozott adatot a 

felhasználónak adja át. A feladatát befejező virtuális gép ezután leáll. 
 

Tehát: A virtuális gépek által C2-ben a párhuzamosítási megoldásoknak lényegesen több változata létezik. 

2.6. Megosztás és uralkodás technika 

Az alkalmazásokat olyan mértékben lehet párhuzamosítani, amilyen mértékben az adatokat particionálni 

lehet, hogy a független rendszerek egymással párhuzamosan végezhessék a feldolgozást. Egy jó alkalmazás 

architektúra-tervvel rendelkezik az adatok feldarabolására és összerakására vonatkozóan. Ilyen tervekre példák a 

gyakorlatban alkalmazott alábbiak: 

- A MapReduce által kifejlesztett Hadoop a master/worker típusú párhuzamosítási megoldás. 

- Az adatbázis-megosztást különböző particionálási technikákkal lehet tökéletesíteni. Ilyenek a vertikális 

particionálás, terjedelem alapú particionálás vagy az alkönyvtár alapú particionálás. Az alkalmazott 

megközelítés teljes mértékben az adat felhasználási módjától függ. 

- A nagy pénzügyi intézmények a csalásdetektáló algoritmusaikat újracsináltatták úgy, hogy az adatbányászattal 

kapcsolatos, régebben egynél több példányban batch jelleggel működő munkák most már nagyszámú 

párhuzamos rendszeren futnak, így valós időben történik meg a beérkező adatok feldolgozása. 
 

Fontos: Az adatok partíciókba való bontási lehetősége az adat típusától függ. Nem bármilyen fajta adatot lehet 

partíciókba bontani. 

- Háromdimenziós adatokat feldolgozó, néhány szuperszámítógép alkalmazást úgy terveztek meg, hogy az 

egyetlen gáz-, folyadék- vagy szilárdtest-kockához tartozó állapotot külön-külön, a t. időlépésben 

párhuzamosan futó processzek számolják ki. Amikor a kocka állapotát a szomszédos, csúcsai mentén 

testátlóban illeszkedő nyolc másik kocka állapotának újraszámolásához kell felhasználni, akkor azt a (t+1). 

időlépésben dolgozza fel a nyolc párhuzamos processz. 
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Tehát: Az adatok megosztása partíciókba és külön-külön történő feldolgozása a C2 párhuzamos működésének 

alapja. 

3. 2.3. Az adatok fizikája 

Az adatok particionálása meghatározó befolyással van a hálózaton továbbított adatmennyiségre vonatkozóan. 

Ehhez figyelembe kell venni az adatok fizikáját is, ami nem más, mint a feldolgozó elemek és az adatok 

közötti kapcsolat. Mivel a legtöbb feldolgozófelhő az adatot is a fizikai szerver lokális lemeze helyett a 

felhőben tárolja, ezért az adatok szerverhez történő eljuttatása időbe telik. A gyakorlatban típustól függően a 

felhő fizikai szerverei belső vagy SAN-on elérhető storage szolgáltatást is használhatnak, és csak a legfelső 

szinten tartalmazzák a felhőmenedzsment megoldást. Ez az implementáció is elég gyakori, azonban mi a 

továbbiakban azzal az esettel foglalkozunk, amely a felhőben tárolja az adatokat. 

Az adatok fizikája egy egyszerű egyenleten alapszik, ami azt mutatja meg, hogy mennyi idő alatt történik egy 

adott mennyiségű adat mozgatása azon helyszínek között, amelyek előállítják (generátor), tárolják, feldolgozzák 

és archiválják. 

2.7. ábra - Az adatok fizikája 

 

A felhők alkalmasak adat tárolására, de nem feltétlenül az archiválásra, valamint egy előre meghatározott ütem 

szerinti megsemmisítésére. A nagyméretű adatok vagy az alacsony átviteli sebességű csövek növelik az adatok 

mozgatásának időtartamát: 
 

Időtartam [s] = Bájtszám [] * 8 / Sávszélesség [bit/s] 

Ez az összefüggés érvényes úgy a pillanatszerű adatfeldolgozásnál, mint a hosszú távú ütemezésnél is. Ez a 

fontos összefüggés lehetővé teszi, hogy determinisztikus módon tudjuk meghatározni az adatmozgatási 

időtartamot. Ez utóbbi alapján automatikus döntés születhet, hogy az adott infrastruktúra jellemzői és az 

adatmennyiség függvényében érdemes-e például külső, publikus C2-erőforrásokat igénybe venni a hirtelen 

megjelenő feldolgozási többletigény esetén. Segítségével ugyanakkor meg lehet határozni a különböző C2-

szolgáltatók közötti adatmozgatás költségét és időtartamát, ha az egyik C2-szolgáltató adatközpontjában 

keletkező adatokat át kell mozgatni a másik C2-szolgáltatóhoz. 
 

Fontos: Az adatok fizikája azzal foglalkozik, hogy a különböző helyszínek között mennyi idő alatt 

továbbítódik az adat. 

Az adatok mozgatásának költségét nemcsak az idő, hanem a sávszélességgel közös metrikák alapján lehet 

meghatározni. Olyan hibrid modell esetén, ahol a vállalat privát C2-je a szolgáltatója publikus C2-jével azonos 

infrastruktúrán helyezkedik el, az adatok mozgatásának költsége nagyon alacsony. Ebben az esetben úgy a C2-

szolgáltatója, mint a felhasználója kölcsönösen előnyös stratégiai helyzetben van, mivel az adatok mozgatására 

vonatkozóan úgy az idő, mint a bekerülési ár metrikák alacsony értékűek. 
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Tehát: Az adatok mozgatásának költségét nemcsak az idő, hanem a sávszélességgel közös metrikák alapján 

lehet meghatározni. 

3.1. Az adatok és a feldolgozás közötti viszony 

Mivel az adatok mozgatásának ára van, fontos figyelembe venni az alábbi adottságokat. 

- Közelben történő, feldolgozás nélküli adattárolásnak korlátos költsége van és a C2-szolgáltatóknak 

transzparensen kell kezelniük ezt a két komponenst. A C2-szolgáltatóknak a felhasználók felé képeseknek kell 

lenniük megadni az alábbi paramétereket: a csövek mérete, a késleltetési idő, valamint a kapcsolat 

megbízhatósága. 

- A C2-tervezőknek képeseknek kell lenniük meghatározni a virtuális komponensek és szolgáltatások 

elhelyezkedését, különösen a virtuális gépek és az általuk elért storage-ok vonatkozásában. 

- A C2-szolgáltatók automatikusan optimalizálhatják a fenti viszonyt a felhasználók számára, de mérlegelni kell 

ugyanakkor az optimalizáció jogosságát az adott alkalmazás esetén. 

- A hálózati környezetben, bizonyos esetekben hatékonyabb (gyorsabb, kisebb késleltetésű) kiszámolni egy 

értéket, mint a hálózati storage-ból betölteni. Ehhez figyelembe kell venni a feldolgozási ciklusok és az 

adatmozgatás költsége közötti árkülönbséget. 
 

Tehát: A C2-szolgáltatónak ismernie kell az adatmozgatás árát és mérlegelnie kell a helyi értékszámolás, 

valamint hálózati adatmozgatás ára közötti esetleges különbséget. 

3.2. Programozási stratégiák az adatmozgatásnál 

A C2 a programozási stratégiákat is felhasználja az adatok mozgatásánál az alábbiak szerint: 

- A pointer-ek mozgatása általában előnyösebb, mint az adatok mozgatása. Erre jó példa a 2.6. ábra, ahol az 

ütemező/feldolgozó modell szerint egy központi storage szolgáltatás elérése egy zsetontovábbítással történik az 

alkalmazás komponensei között, és nem az adat mozog. 

- A pointereket a hamisíthatóság megnehezítése érdekében szigorúan kell kezelni. 

- Az olyan megoldások, mint a REST (Representational State Transfer) vagy a SOAP (Simple Object Access 

Protocol) segítik az alkalmazás állapotát leíró információ mennyiségének lecsökkentését az adatmozgatás 

közbeni menedzsment idején. 
 

Tehát: Nem az adatot, hanem a rá mutató pointer-t célszerű mozgatni a C2-n belül. E mutatók mozgatása 

szigorú felügyeletet igényel. 

3.3. Megfelelőség az adatok fizikájában 

A különböző kormányzati szabályozásoknak, illetve ipari előírásoknak való megfelelőség miatt az adatok 

menedzsmentjével kapcsolatosan további megfontolások szükségesek. A C2-tervezőnek a storage-re 

vonatkozóan tudnia kell specifikálni úgy a topológiai, mint a földrajzi megszorításokat. A C2-szolgáltatónak a 

felhasználó felé könnyűvé kell tennie a virtuális gépek és az általuk feldolgozott adatok közötti viszony 

megismerését, valamint az adatok tárolási helyét is. 
 

Fontos: A C2-ben a felhasználónak ismernie kell a kiszolgáló virtuális gépek hálózati topológián belüli fizikai 

helyét is. 
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- Személyi adatokat kezelő cégek az adatok kezelésére vonatkozó törvények betartására kötelezhetők. Külön 

jogi kérdés az Európai Unió, illetve az Amerikai Egyesült Államok területén létező eltérő szabályozás miatt a 

komplementer területen történő adattárolásból adódó állapot. Ilyen okok miatt a C2-szolgáltatóknak 

szabályozniuk kell az adatok mozgathatóságát is. 

- Az olyan ipari szabványokat kezelő cégek, mint amelyek hitelkártyák kezelésére jogosultak, korlátokkal 

szembesülhetnek az adatok tárolására és megsemmisítésére vonatkozóan. 

Az adat tárolását végző C2-szolgáltató kiválasztásánál nemcsak a cég hitelességét kell szem előtt tartani, hanem 

azt is, hogy a rendelkezik-e a szükséges szabványoknak megfelelő hivatalos jogosítvánnyal az adott 

szolgáltatási területen. 
 

Tehát: A különböző adatkezelési törvényeket is be kell tartania a C2-szolgáltatónak. 

4. 2.4. Biztonság 

Legtöbbször az adat a cégek legértékesebb vagyoni eleme, ezért más értékekhez képest elővigyázattal kell 

kezelni. Könnyű érvelni erre a felvetésre, mivel egy behatoló a cég adatait az Internetről potenciálisan 

bárhonnan elérheti. Ennek érdekében óvintézkedési lépések tétele szükséges az alábbiak szerint: 

- Értelmezhetőség megfékezése érdekében az adatot teljes egészében titkosítani kell arra az esetre, ha bármely 

illetéktelen behatoló bejutna a C2-be a szolgáltató védelmi rendszerének hibája vagy hibás konfigurációja miatt. 

- A tranzitadatot titkosítani kell, mivel a publikus infrastruktúrán mozgatott adatot bárki láthatja. 

- Az alkalmazás-komponensek között erős hitelesítésre van szükség, hogy az adat kizárólagosan az ismert 

ügyfelekhez juthasson el. 

- A kriptográfiai algoritmusok feltörése miatt ezek cseréjét el kell végezni. A hosszú ideig sebezhetetlennek 

hitt MD5-öt mára már az erősebb SHA-256 algoritmussal kell helyettesíteni. 

- Az alkalmazásokhoz hozzáférőkre is vonatkoznak szabályok: token-alapú erős hitelesítés szükséges a 

rendszergazdáknak; ismerni kell, hogy az előfizetők felhasználói nevét és jelszavát hitelesítő szerver felügyelete 

vállalaton belülről vagy ez is a C2-szolgáltató által történik; a storage-hoz nyilvános hozzáférés esetére meg kell 

határozni, hogy az előfizetőnek regisztrálnia kell a C2-szolgáltatónál, vagy a C2-szolgáltatónak kell szövetséget 

kötnie a vállalati hitelesítő szerverrel. 
 

Tehát: Mivel a C2 az Internet része, az adatokat biztonságos algoritmusokkal titkosítani kell, és az adatokhoz, 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést erős hitelesítés ellenében kell lehetővé tenni. 

- Az adatszegregáció azt jelenti, hogy az előfizetők számára ellenőrizhetővé kell tenni a különböző 

felhasználók adatainak elkülönítése érdekében a C2-szolgáltatónál tett lépéseket. Ilyen alapon a felhasználók 

számára javasolt ellenőrizni, hogy a szolgáltatói szerződés szerint végzi-e a szolgáltató az adatok biztonságos 

tárolását és feldolgozását. A kriptográfia alkalmazása hatékony, de nem oldja meg az összes biztonsági 

problémát. Ellenőrizni kell, hogy az alkalmazott kriptográfiai mechanizmusok a megfelelő jogosítvánnyal 

rendelkező szakértők által le voltak-e tesztelve. A kriptográfiai balesetek az adatokat használhatatlanná tehetik. 

- Az adatok visszaállítása a szolgáltató azon képessége, hogy a teljes rendszer visszaállítására képes egy 

meghatározott időtartamon belül. Ennek időtartama a felhasználók felé egy kritikus paraméter. Az a C2-

szolgáltató, amely nem replikálja az adatokat, valamint az infrastruktúrát, kockáztatja a teljes megsemmisülését. 
 

Fontos: A kriptográfiai balesetek az adatokat használhatatlanná tehetik, hatalmas anyagi és erkölcsi károkat 

okozva. 

- A kivizsgálás lehetőségének biztosítása azt jelenti a C2-felhasználó számára, hogy az esetleges illegális 

tevékenységek kiderítésére a szolgáltató technikai segítséget nyújt. Ezt a kötelezettséget a szolgáltatónak kell 
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nyújtania a felhasználó felé és be kell bizonyítani, hogy ilyen szolgáltatást már nyújtott előzetesen. Ellenkező 

esetben a felhasználó kevés eséllyel jut hozzá esetleges éles helyzetben a szükséges információkhoz. 

- A hosszú távú életképesség arra vonatkozik, hogy a C2-szolgáltató esetleges csődje vagy felvásárlása milyen 

módon befolyásolja a felhasználó előfizetők adatait. 

A Gartner véleménykutató és IT-elemző szakértő cég szerint a C2-felhasználóknak átláthatósági elvárásaik kell, 

hogy legyenek és nem szabad olyan szolgáltatóhoz fordulniuk, amely a biztonsági programokról nem nyújt 

megfelelő részletességű és világos információt. 
 

Tehát: A felhasználóknak átláthatósági elvárásaik kell, hogy legyenek a C2-szolgáltató biztonsági 

programjáról. 

4.1. Tervezési, fejlesztési és telepítési megfontolások a biztonság 
érdekében 

A jó biztonsági megoldások áthatják a C2-rendszerek tervezési, fejlesztési és telepítési aspektusait is. Az 

alkalmazások biztonságosak kell, hogy legyenek olyan interfészekkel, amelyek a hitelesített felhasználóknak is 

csak a megfelelő adatot adják át. A fejlesztés idején mellőzik a puffer túlcsordulás vagy az SQL injekció miatti 

sebezhetőséget okozó forráskódokat. Telepítéskor az operációs rendszert meg kell erősíteni és a szoftver minden 

rétegében patch-elés segítségével a legfrissebb szintet folyamatosan fenn kell tartani. 

2.8. ábra - Biztonsági tartományok a C2-ben 

 

A C2-ben az alkalmazásokat osztott hálózati környezetben telepítik. Megbízható technikákat, mint a VLAN- 

(Virtual LAN) és a port- (szállítási rétegben lévő azonosító) szűrést használják az alkalmazás telepítési 

architektúra különböző rétegeinek szegmentálására és védelmére, valamint az előfizetőknek az egymástól való 

izolálása érdekében. A hálózati biztonsághoz az alábbi megfontolásokat veszik figyelembe: 

- Biztonsági tartományokat alkalmaznak a virtuális gépek csoportosításához, majd a tartományhoz való 

hozzáférést a C2-szolgáltatók portszűrés lehetőségével szabályozzák. Erre lehet példa egy olyan megoldás, hogy 

a front-end webszerverek számára létrehozott biztonsági tartománynál csak a HTTP vagy HTTPS portokat 

nyitják meg a külvilág számára, majd szűrik ebből a tartományból az adatbázisok számára kialakított másik 

tartomány felé irányuló hozzáférést. 

- A forgalmat a C2-szolgáltató portalapú szűrésével ellenőrzik, vagy inkább állapotalapú csomagszűrést 

alkalmaznak tartalomkapcsolókkal vagy ahol lehetséges, tűzfaleszközökkel. A forgalom finomabb 

szemcsézettségű ellenőrzéséhez megváltoztathatatlan szolgáltatás konténer mechanizmust aktiválnak. Ez a 

szoftver több rétegét csak egyetlen virtuális gépre engedi telepíteni, amelynek speciális konfigurációjú hálózata 

a virtuális gép belsejében marad. 
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Tehát: A C2-ben a szolgáltató VLAN- és portalapú szűrést alkalmaz a biztonsági tartományok kialakításához 

és a felhasználók egymástól való izolálásához. 

4.2. Biztonság az egészségügyben 

A páciensek életfontosságú adatainak kezelése különös körültekintést igényel ezek begyűjtése, beolvasása és 

elemzése során. Az ilyen folyamatok általában lassúak és hibaesélyesek, így a késleltetés miatt a valós idejű 

hozzáférésük nem lehetséges. Ez a forgatókönyv visszafogja a klinikák diagnosztizáló és monitorozó képességét. 

Ennek kiküszöbölésére, vagy legalábbis kezelhetőbbé tételére fogalmazódott meg a javaslat, hogy a 

kommunikációs szolgálatokat igénybe vevő orvosi berendezésekre vezeték nélküli szenzorok kerüljenek. Az 

információ a felhőbe kerül, ahonnan feldolgozás céljából szakértői rendszerekhez és/vagy az orvosokhoz jut el. 

Az elképzelést igazoló terv a commodity feldolgozást alkalmazza a létező orvosi műszerekben, ami által 

költséghatékony és egyszerű integráció válik lehetővé. A telemedicina a páciensek távoli diagnosztizálását és 

monitorozását végzi. Életképességet, biztonságot és megbízhatóságot garantál a modern egészségügyi 

intézményekben. Ilyen környezetben az automatizálásnak néhány kihívással kell szembenéznie: az eszközök, 

protokollok és programozási interfészek heterogenitása; rugalmas és gördülékeny telepítés; könnyű 

konfigurálhatóság, menedzselhetőség, skálázhatóság, és ha lehet, önszabályozó rendszerek, valamint más 

elvárások. 
 

Fontos: Az orvosi rendszereknél a vezeték nélküli szenzorhálózatok megfelelő biztonsági tulajdonságok 

mellett különös előnyöket hordoznak magukban. 

A páciensek vitális adatainak begyűjtése, szétosztása és feldolgozása számára a vezeték nélküli 

szenzorhálózatok kritikus jelentőséget nyernek. A páciensnél lévő szenzorcsomópontok begyűjtik, kódolják és 

elküldik tárolásra a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Egy közvetítő szolgáltatás a helyi és a távoli rendszerek 

között helyezkedik el, amely bróker funkcióban fogadja a szenzoroktól érkező adatokat és a felhőben lévő 

storage-hoz küldi át. Ugyanakkor a tartalomszolgáltatótól kérelmeket kap, hogy a felhőből kinyerje az adatokat. 

Ennek a felhőnek két funkciója van: tárolnia kell a begyűjtött adatokat, és az orvosok számára a fejlesztés, 

tesztelés és telepítés céljából platformot szolgáltat. A tartalomszolgáltatóval mobil- és rögzített eszközök 

kommunikálnak. Ez a szolgálat az orvosok számára információt nyújtó kapuként működik. Ilyen értelemben a 

következő gyakorlati előnyöket hordozza magában ez a megoldás: 

- mindig rendelkezésre álló, valós idejű adatbegyűjtést nyújt, 

- kiküszöböli a kézi adatbegyűjtési munkát és ezzel a hibás rögzítést is, 

- mivel a vezeték nélküli hálózat nem igényel kábelezést és egyéb fizikai beavatkozást, segíti a telepítést. 

Az alkalmazott architektúra többrétű feladatot lát el: a hagyományos orvosi műszerekre elhelyezett szenzorok 

helyettesítik az adatok kézi begyűjtését és rögzítését a medikai rendszerekbe, a privát C2-ben lévő számítási 

erőforrások szervezik, indexelik és hozzáférhetővé teszik az adatokat, valamint továbbadják azokat az orvosok 

számára. Az absztrakció ilyen szintjén nem szükséges megadni, hogy melyik elemek érhetők el lokálisan 

(logikai tervezés) vagy a teljesítményt és a skálázhatóságot (fizikai tervezés). Itt elegendő garantálni a felhő 

részéről az alkalmazások integrálásához szükséges szabványos interfészeket. 
 

Tehát: A vitális adatok feldolgozása a C2-ben szenzorhálózatokkal kiegészítve, szabványos interfészeken 

keresztül, megbízhatóan kell, hogy történjen. 

5. Fejezetkérdések 

1.) Mi a virtuális gép és hogyan alakult ki a fogalom? 

2.) Mi az igény, önkiszolgáló és felhasználás szerinti modell? 
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3.) Mit jelent az üzletfejlesztés darwini modellje? 

4.) A C2 miatt honnan hová mozdult el a szolgáltatások kockázatának viselése? 

5.) Mi jellemző az Internet feletti szolgáltatás kézbesítésére? 

6.) Mi a 20/80 szabály a C2 esetén? 

7.) Miért nem előnyösek a nagyméretű monolitikus alkalmazások? 

8.) Mi a veszélye a nyílt forráskód használatának? 

9.) Miért szervezik felhőbe a szuperszámítógépeket? 

10.) Melyek a C2 fejlődésének lépcsői? 

11.) Mi a virtualizáció? 

12.) Mi a jellemzője az előinstallált, előkonfigurált rendszernek? 

13.) Mi a tokozás (enkapszuláció) és mire használják? 

14.) Mi a jellemzője egy lazán csatolt rendszernek? 

15.) Mi a jellemzője egy szorosan csatolt rendszernek? 

16.) Mi a helyben hibásodó feldolgozás? 

17.) Mi a horizontális skálázás lényege a C2-ben? 

18.) Mi a párhuzamosítás lényege a C2-ben? 

19.) Mi a megosztás és uralkodás technika? 

20.) Mi az adatok fizikája? 

21.) Miért kell figyelembe venni a programozási technikákat a C2-nél? 

22.) Milyen nehézséget okoz a személyiadat-kezelés a C2-ben? 

23.) Milyen C2-re vonatkozó biztonsági szabályokat ismer? 
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3. fejezet - A cloud computing 
szolgáltatások koncepciója és ipari 
támogatása 

1. 3.1. A C2 fogalom definíciója üzleti környezetben 

Arra a gyakori kérdésre, hogy mi a C2 definíciója, joggal fogalmazódhat meg automatikusan egy másik kérdés 

is: miért nem világos még mindig, hogy mi a C2. Érdekes ez a felvetés, hiszen éppen az informatika gyors 

fejlődésének köszönhetően bizonyos új fogalmak anélkül jelentek meg és tűntek el az évek során, hogy igazából 

a felhasználói köztudatban képesek lettek volna elterjedni. 

Elég, ha a kilencvenes évek közepén az Oracle cég által kitalált és sokat (de nem eléggé sokat) emlegetett 

hálózati számítógépre ("NC-Network Computer") gondolunk, amely a költségének csökkentéséhez a 

háztartásban használatos televíziókészüléket és a távirányítóját javasolta megjelenítőnek, illetve billentyűzetnek. 

Voltak más, tiszavirág-életű ötletek is, amelyek figyelmen kívül hagyták a számítógép három alapfunkciója 

közül valamelyik alapvető jelentőségét, minek következtében a közismert kétlábúszék-effektus következett be. 

Az NC esetében az akkori időkben létező kommunikációs komponens költséghatékonyság hiánya okozta az 

ötlet végét. 

A C2 esetében lényegesen más a helyzet. Itt a definíciók túlkínálatát a „C2 univerzumában létező masszív 

kozmikus zaj okozza”. A C2 témakör pezsgő jellegéből adódóan sok szolgáltató gondolja, hogy ennek az 

univerzumnak részeseként a saját termékét a csoport meghatározásába be tudja emelni. 
 

Fontos: A C2 definíciója a témakör újdonsága miatt még alakulhat a technológiai fejlődés során. 

A C2 fogalom letisztítása éppen a tisztánlátás akadálya, ami úgy tűnik, hogy jelenleg nem célja a nagy 

szolgáltatóknak. Az NIST (National Institute of Standards and Technology) intézet álláspontja világos és 

szabatos, lehetővé téve a C2 fogalom körüli találgatások befejezését. A C2 egy modell, amely lehetővé teszi a 

kényelmes, igény szerinti hálózati hozzáférést a konfigurálható számítási erőforrások (hálózatok, szerverek, 

storage, alkalmazások, szolgáltatások) osztott halmazához abból a célból, hogy az ISP részéről minimális 

menedzsment, illetve interakció mellett a felhasználók gyorsan hozzáférjenek és felhasználhassák. 
 

Tehát: A C2-modell feltételezi öt alapvető jellemző, négy leggyakoribb szolgáltatásmodell és négy 

telepítési modell létezését. 

1.1. A C2 alapvető jellemzői 

Olyan jellemzőket sorolunk fel, amelyek a C2-t a klasszikus IT-szolgáltatások környezetéből a mai korszerű, 

elsősorban üzleti igényeknek megfelelő szintre emelik. 

1. A C2-nek rendelkeznie kell igény szerinti önszolgálással. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztónak egyoldalúan 

képesnek kell lennie a számítási lehetőségek létesítésére. Ilyenek a szerveridő és a hálózati storage, amelyeknek 

igénybevételéhez a szolgáltató oldaláról emberi beavatkozásra nincs szükség. 

2. A C2-nek rendelkeznie kell széles hálózati hozzáféréssel is. Ennek értelmében a lehetőségeket a hálózaton 

keresztül kell nyújtani, és a hozzáférés olyan szabványos mechanizmusokon történhet, amelyek úgy a vastag, 

mint a vékony (pl. mobiltelefon, laptop, PDA) számítógép-platformokon egyaránt elérhetők. 

3. A harmadik kötelező jellemző az erőforrás-halmozási lehetőség. A szolgáltató erőforrásai halmozottak 

annak érdekében, hogy a sokbérlős modell szerint több felhasználót szolgálhassanak ki. Eszerint a különböző 

fizikai és virtuális erőforrások a fogyasztói igények szerint, dinamikusan, a változásokat követő módon kerülnek 

hozzárendelésre. A helyfüggetlenség azt jelenti, hogy az előfizető nem rendelkezik ismerettel és kontroll-

lehetőséggel a szolgáltatott erőforrásokról, csupán egy magasabb absztrakciós szinten tudja specifikálni a helyet 
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(pl. ország, állam vagy adatközpont). Erőforrások lehetnek a storage, a feldolgozási kapacitás, a memória, a 

hálózati sávszélesség és a virtuális gépek. 
 

Fontos: A C2 alapvető jellemzői leginkább az ellenőrzött, gyors rugalmasság köré csoportosulnak. 

4. A gyors rugalmasság alapvető jellemző szerint a lehetőségeket gyorsan és rugalmasan kell szolgáltatni, 

bizonyos esetekben automatikusan tudni kell növelni vagy csökkenteni a mennyiségi paramétereket. Ezáltal a 

felhasználó felé az erőforrás-mennyiség végtelennek tűnik, és bármikor bármekkora mennyiséget vásárolhat 

meg. 

5. A mért szolgáltatás azt jelenti, hogy a C2 rendszer automatikusan ellenőrzi és optimalizálja az erőforrások 

használatát azáltal, hogy az absztrakció bizonyos szintjein, a szolgáltatás típusához illeszkedően rendelkezik 

mérőeszközzel (pl. tárterület, feldolgozási kapacitás, sávszélesség, aktív felhasználók száma). Ez az eszköz az 

adott típusú szolgáltatáshoz tartozik, mint amilyen a storage, a feldolgozási kapacitás, a sávszélesség és az aktív 

felhasználói szám. Az erőforrások használata szolgáltatásonként monitorozható, ellenőrizhető és riportozható 

átláthatóságot biztosítva ezáltal mind a szolgáltató, mind a felhasználó számára. 
 

Tehát: A C2 öt alapvető jellemzője: igény szerinti önszolgálat, széles hálózati hozzáférés, erőforrás -halmozás, 

gyors rugalmasság és a mért szolgáltatás. 

1.2. A C2 leggyakoribb szolgáltatásmodell architektúrái 

Ebbe a csoportba olyan modellek tartoznak, amelyeket a gyakorlatban egyre inkább alkalmaznak. Egy másik 

csoportban soroljuk fel azokat a modelleket, amelyek a C2 filozófiájába tartoznak, de a fejlődés során várható a 

megjelenésük és széles körű elterjedésük. 

1. A felhő üzleti folyamat mint szolgáltatás (BPaaS: Business Process as a Service) szerint a felhasználó csak 

az üzleti folyamatokat kezelő C2-alkalmazásokat használja. Ezekre példák tipikusan a banki tranzakciók, az 

elektronikus fizetési eljárások, illetve a virtuális fizetőeszközökkel történő manipulációk. 
 

Fontos: A C2 BPaaS modellje szerint a felhasználó csak az üzleti alkalmazások bizonyos beállításait 

módosíthatja. 

2. A felhő szoftver mint szolgáltatás (SaaS: Software as a Service) a felhasználó felé nyújtott lehetőség abból a 

célból, hogy a szolgáltató az alkalmazásait a C2-infrastruktúrán futtathassa. Az alkalmazások különböző 

klienskészülékekről elérhetők az olyan vékony kliensinterfészen, mint a webböngésző (pl. webmail). A 

felhasználó nem menedzseli az alsó felhő infrastruktúrát, beleértve a hálózatot, a szervereket, az operációs 

rendszereket, a storage-ot vagy az egyedi alkalmazásokat, de lehetősége van korlátozott körülmények között az 

alkalmazások felhasználóspecifikus beállításainak konfigurálására. 
 

Fontos: A C2 SaaS modellje szerint a felhasználó csak a használt alkalmazások bizonyos beállításait 

módosíthatja. 

3. A felhő platform mint szolgáltatás (PaaS: Platform as a Service) keretében a felhasználó a C2 

infrastruktúrán a felhasználó által fejlesztett alkalmazásokat futtathat. Ezeket a szolgáltató által biztosított 

programozási nyelvekkel vagy eszközökkel fejleszti a felhasználó. A felhasználó nem menedzseli és nem 

ellenőrzi az alsó felhő-infrastruktúrát, beleértve a hálózatot, a szervereket, az operációs rendszereket, a storage-

ot, de kontrollálja a fejlesztett alkalmazásokat és az alkalmazásokat futtató környezet konfigurációját. 
 

Fontos: A C2 PaaS modellje szerint a felhasználó a használt alkalmazásokat és a futtató környezet bizonyos 

beállításait módosíthatja. 

4. A felhő-infrastruktúra mint szolgáltatás (IaaS: Infrastructure as a Service) lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy rendelkezzen a számolási kapacitás, a storage, a hálózatok és más alapvető infokommunikációs 
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erőforrás felett. A felhasználó telepít és futtat tetszőleges szoftvert, beleértve az operációs rendszereket és 

alkalmazásokat is. A felhasználó nem menedzseli és nem vezérli az alsó felhő-infrastruktúrát, de kontrollálja az 

operációs rendszereket, a storage-ot, alkalmazásokat fejleszt, miközben korlátozott mértékben kontrollálja a 

hálózati komponenseket (pl. a gépek tűzfalát). 
 

Fontos: A C2 IaaS modellje szerint a felhasználó a használt alkalmazások beállításait módosíthatja. 

3.1. ábra - A C2 mai leggyakoribb szolgáltatásmodell-architektúrái 

 
 

Tehát: BPaaS = SaaS + üzleti alkalmazások konfigurálási lehetősége. Saas = PaaS + alkalmazás konfigurálási 

lehetősége. PaSS = IaaS + hálózati komponensek konfigurálási lehetősége. 

1.3. A C2 telepítési modelljei 

Különböző telepítési modellek léteznek a C2 keretében. Úgy is mondhatjuk, a C2-nek különböző megjelenési 

formái léteznek. A négyféle modell az alábbiak szerinti: 

1. Magánfelhő (PrC2-Private Cloud). A felhő-infrastruktúra kizárólagosan egyetlen (általában a tulajdonos) 

cég vagy szervezet számára áll rendelkezésre. Az üzemeletetést elvégezheti maga a szervezet vagy egy külső 

cég. Lehetséges részbeni üzemeltetési megoldás is, ahol a külső-belső üzemeltetési arány kisebb vagy nagyobb 

mértékű. 
 

Fontos: A PrC2-modell általában a legdrágább és legtöbbet tudó C2. 
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2. Közösségi felhő (CoC2-Community Cloud). A felhő-infrastruktúrát több szervezet közösen használja, 

miközben egy megosztott kapcsolatrendszer szerint történik a használat. A megosztott kapcsolatrendszer 

magában foglalja a küldetést, a biztonsági követelményeket, az eljárásmódot és a teljesítési megfontolásokat. A 

rendszer üzemeltetését elvégezhetik maguk a szervezetek vagy egy külső cég is. A részbeni üzemeltetési 

megoldás esetén a külső-belső üzemeltetési arány kisebb vagy nagyobb mértékű lehet. 
 

Fontos: A CoC2 a felhasználó szervezetek közös C2-je. 

3. Nyilvános felhő (PuC2-Public Cloud). A felhő-infrastruktúrát nyilvánosan használják általánosságban a 

magánszemélyek, vagy egy nagyobb ipari csoport felhasználói. Az infrastruktúra annak a cégnek a tulajdona, 

amely a C2-szolgáltatást nyújtja. 
 

Fontos: A PuC2-re ismert példa a Google, a Yahoo, az Amazon.com, az iCloud, illetve a Facebook. 

4. Hibrid felhő (HyC2-Hybrid Cloud). Itt a felhő-infrastruktúra kettő vagy több felhőből áll. Ezek PrC2, CoC2 

vagy PuC2 felhők lehetnek, amelyek a HyC2-n belül egyedi entitások maradnak, de szabványos vagy specifikus 

technológia segítségével úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az adatok és az alkalmazások hordozhatók 

(portolhatók). Erre példa a felhők közötti terhelés megosztása. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 

felhőszoftver a C2-paradigma minden előnyét hordozza azáltal, hogy az állapotmentesség, az alacsony 

összekapcsoltság, a modularitás és a szemantikus együttműködés miatt szolgáltatásorientált tulajdonsággal 

rendelkezik. 
 

Fontos: A HyC2-ben több PrC2, CoC2, és PuC2 is részt vehet. 

3.2. ábra - A C2 telepítési modelljei grafikusan 

 
 

Tehát: magánfelhő: PrC2; közösségi felhő: CoC2; nyilvános felhő: PuC2; hibrid felhő: HyC2. 

2. 3.2. A C2 környezetvédelmi aspektusai 

Gyakran lehet találkozni olyan felvetésekkel, hogy a C2 ökológiai szén lábnyoma egyre nagyobb. A 

természetvédelmi szervezetek esetenként kifogásolják a C2-t arra hivatkozva, hogy hozzájárul az 

éghajlatváltozást gyorsító tényezőkhöz. 
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A környezetvédők részéről erőteljes kritika érte az iPad megjelenését, mivel ez a C2 kategóriájú hardvertermék 

háttérben újabb adatközpontok létrehozása mellett működik. Ez a gondolat lebeg a C2-ről azok elképzelésében, 

akik a termékek bemutatójánál első helyen említik a környezet kímélésének fontosságát. Valóban, azon írások 

és vélemények, amelyek a C2-t zöld adatszolgáltatásnak tekintik, visszahátrálnak a régi "cloud computing" 

divatos kifejezéstől annak érdekében, hogy definiálják az IT-erőforrások megosztásának újból felbukkanó 

gyakorlatát. Ezek alapján joggal fogalmazódik meg a kérdés: kinek van igaza? Mindkét megközelítés életszerű. 

3.3. ábra - A hagyományos IT és a C2 energiafogyasztása 

 

A valóság tulajdonképpen az, hogy a C2 előbb az adatközpontok elterjedését okozza, amelyek új és 

megosztott C2-erőforrásokat generálnak, miközben a régi, hagyományos adatközpontok a megszokott IT-

szolgáltatásokat működtetik. Ez alapján az IT szénlábnyoma ez elkövetkező néhány évben valóban nőni fog, 

mialatt az üzleti folyamatok a felhőt napi gyakorlatban megszokott szintre viszik. 
 

Fontos: A C2 elterjedése előbb az adatközpontok elterjedését okozza, amelyek új és megosztott C2-

erőforrásokat generálnak, miközben a régi, hagyományos adatközpontok a megszokott IT-szolgáltatásokat 

működtetik. 

Ugyanakkor a régi IT és az új C2 fejlődésének végeredménye a költséghatékony, skálázható, osztható platform 

lesz azáltal, hogy a több-bérlős architektúra és a hardvererőforrások jobb felhasználása végül is lényegesen 

csökkenteni fogja a működéshez szükséges energia mennyiségét a jelenlegi IT-szolgáltatások esetéhez képest. 

Könnyen belátható, hogy a C2 IT fejlődési folyamat esetleges késleltetése és ezáltal a régi IT-rendszerek további 

működtetése az energiafogyasztást összességében növelné, mivel a régi és új rendszerek egyidejű működtetése 

pazarló. Ennek a pazarlásnak a mértéke az egyidejűség időtartamával egyenesen arányban áll (ld. 3.1. ábra). A 

régi hardverrendszerekkel történő adatéhes IT-alkalmazások futtatása önmagában is tovább növeli az 

energiafogyasztás mértékét. 

A mobileszközök korlátos tárolókapacitása miatt az ezek által egyre nagyobb mértékben kezelt adatok tárolása 

kevésbé az eszközön, mint inkább a hálózaton történhet. Ez megnöveli a hálózati szervergépek feldolgozó és 

tároló funkciójának szerepét a szolgáltatói oldalon. Emiatt is szükséges a költséghatékonyabb IT-megoldások 

alkalmazása, mint a biztos megoldást nyújtó C2. 
 

Fontos: A régi hardverrendszerekkel történő adatéhes IT-alkalmazások futtatása önmagában is tovább növeli 

az energiafogyasztás mértékét. 
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A Facebook repülőgéphangár méretű új adatközpontja jelentős mennyiségű szén-dioxidot termel, de ugyanakkor 

egyre inkább életfontosságú adatokat tart nyilván, mint a felhasználók hamburgerfogyasztási szokásai, valamint 

a „taposómalom most" állapotának frissítéseit. 

Jelenleg az IT világszinten az ökológiai szénlábnyom 2% részéért felelős. Ez meg fog nőni 2,5%-ra annak 

érdekében, hogy visszaessen 1,5%-ra. Ezek alapján a természetvédők érthető aggodalma mérséklődhet, és más 

területekre koncentrálhatnak, mint amilyen a szélenergia- vagy napenergia-felhasználás. 
 

Fontos: Jelenleg az IT világszinten az ökológiai szénlábnyom 2% részéért felelős. Ez meg fog nőni 2,5%-ra 

annak érdekében, hogy visszaessen 1,5%-ra. 

A zöld számítástechnika (green computing) célja, hogy átmenet nélkül integrálja az informatikai gépek 

menedzsmentjét a környezettel, felhasználva energiahatékony, minőségi garanciával rendelkező és megbízható 

ellenőrző mechanizmusokat. A green computing feladata az erőforrások használatának minimalizálása, 

miközben megbízhatósági és szolgálatminőségi garanciákat is ellát. A hagyományos architektúrák és a C2 

esetén létező terhelés előrejelző modellek a historikus adatok és az üzleti modellekből származó igénynövekedés 

elemzésén alapulnak. Ez az információ lehetővé teszi az erőforrások előzetes kiosztását. Mindezek mellett az 

igények váratlanul magas megjelenésének helyes kezeléséhez további modellek szükségesek. 

A terhelés előrejelzését közelítő modellek a következő tényeket veszik figyelembe: az on-line erőforrások 

fokozott előtartalékolása, a használaton kívüli erőforrások kikapcsolása, valamint a külső erőforrások (pl. 

föderatív C2) igény szerinti ideiglenes használata. Mindegyik megközelítésnek van előnye és hátránya is. 

Bizonyos megoldások integrált környezetet, szolgáltatásokat és hálózatmenedzsmentet alkalmaznak, amihez az 

alábbiakat használják fel: 

- a virtuális gépek közötti méltányos terhelésmegosztás; 

- historikus adatok elemzésén és proaktív hozzárendelési módszereken alapuló prediktív erőforrás-

hozzárendelési modellek; 

- a hálózati eszközök aggregált energiamenedzsmentje; 

- az energiafogyasztás lényegi részét képviselő környezeti feltételek integrált ellenőrzése. 

A zöld számítástechnika érdekében a célok a következőket foglalják magukban: 

i.) a rendszerkonfigurációk rugalmasságának biztosítása, az új elemeknek a menedzselt környezetbe való 

egyszerű bevezetésével, valamint a konfigurációk szétosztása a különböző szolgáltatások között; 

ii.) a magasabb rendelkezésre állás, stabilitás és biztonsági szint; 

iii.) a beruházási (CAPEX) és a működtetési (OPEX) költségek csökkentése a piac célkitűzéseinek elérése 

érdekében; 

iv.) az ökológiai szénlábnyomot és az energiafelhasználást csökkentő módszerek alkalmazása. 

Az arra szakosodott elemzőcégek az önálló elemeket, hálózati eszközöket, adatközpontokat és szolgáltatókat 

egyaránt figyelembe vevő komplex szimulátorokkal állapítják meg az egyes hatások ökológiai 

következményét. Ilyen rendszerek közül említhetjük pl. a Melbourne-i Egyetemen kifejlesztett CloudSim-et. 

Fontos megállapításra jutottak ezáltal az SLA (Service Level Agreement), szolgáltatás szint megállapodás 

százalékos értéke és az ehhez szükséges energia mennyisége között. Környezetkímélés szempontjából az 

optimum nem a magas SLA-értékeknél volt, hanem az erőforrások menedzsmentjének hatékonyabb eseteiben. 
 

Tehát: A C2 működése energiahatékony és környezetkímélő, de a bevezetése és elterjedése befektetést és 

energiát igényel. 

3. 3.3. A C2 fenntartásának elemei 
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Ahhoz, hogy a C2-szolgáltatások megfelelő minőségben eljussanak a felhasználókhoz, fontos szempontokat kell 

figyelembe vennie egy üzemeltetőnek. Ezeket fogjuk a továbbiakban megvizsgálni (ld. 3.4. ábra). 

3.4. ábra - A C2 fenntartásának elemei 

 

3.1. Stratégia és fejlesztés 

Az olyan C2-alapú platformok, mint az IaaS, PaaS, SaaS tervezése, építése, valamint fenntartása komplex 

feladat ahhoz, hogy a privát, a hibrid és a publikus felhő rendszerek stabilan működjenek. 

Itt nemcsak a hardver vagy csak a szoftver árusításáról van szó, hanem stratégiai, tervezési, 

projektmenedzsmenti, építési, integrálási és adminisztrációs funkciókat egy időben kell ellátni. A C2-szakértő 

szállítóknak függetlenül kell tudniuk a legújabb lehetőségeket nyújtani. A felhasználók igényeinek, elvárásainak 

és céljainak megismerése alapján felhőkoncepció megközelítés szerint történik a megoldás, illetve gyakorlati 

terv kiajánlása. Mindez esetleges buktatók mellőzésével valósul meg. 

Éppen ezért a sikeres C2-megoldások kivitelezése komoly gyakorlati tapasztalatot igényel. Üzleti modellek 

létrehozásával biztonsági és irányítási követelményeket és nyilvános-magán felhő integrációs és 

fenntarthatósági keretrendszereket definiálnak annak érdekében, hogy a vásárlónak ne kelljen ezzel törődnie. 
 

Fontos: A C2 nemcsak hardver- és szoftverrendszerek együttműködése, hanem az IT egy szükségszerű 

fejlődési lépcsője. 

3.2. A felhőadat 

Az adat mint üzleti vagyon, hatékonyabban befolyásolható, ha az adat menedzsmentjével kapcsolatos költségek 

csökkentésére is sor kerül. A nyilvános, a magán- és a hibrid felhők közötti összerendelés gyengítése az 

érzékeny adatok feldolgozásának technológiáit teszi biztonságosabbá. 

A C2 előnyei az előfizetők adataira vonatkozóan egyértelműek. A nagyon nagy adathalmazokat kezelő 

hagyományos adatbázisok komoly menedzsmentidőt igényelnek. Az olyan előtörő technológia, mint a Hadoop, 

valamint a masszívan skálázható C2-alapú rendszerek jobban hasznosíthatóvá és menedzselhetővé teszik az 

adatot. 

A szolgáltató és az előfizető együttműködése által létrehozható a felhasználó C2-típusú „nagy adat” stratégiája. 

Ez a felhasználó vállalat létező adataival kapcsolatosan olyan folyamatok megértését teszi szükségessé, mint a 

metaadat-elemzés, modellkiválasztás, logikai hozzáférés és adathalmaz-növekedés prognózis, valamint a 

maszter adatmenedzsment és az integráció más meghatározó üzleti rendszerekkel. 
 

Fontos: A C2-adatok megfelelő kezelése és feldolgozása az üzlet működésének meghatározó eleme. 
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3.3. A felhő-storage 

C2 esetén az egyben tárolás módszere nem működik a storage-ra vonatkozóan. Itt nemcsak egyszerű 

kiszolgálása történik a vállalati és a nyilvános fogyasztóknak, hanem a storage-döntések költségindokoltsága és 

a hatékonyság a tét. 

Úgy, ahogy a céges hálózatok különböző célokra nagyszámú storage-modellt alkottak, a C2 is komoly 

körültekintést igényel a tárolt adat típusa és felhasználása alapján. Megfelelő típusú felhőmodell igénybevétele 

kritikus döntés a C2-t alkalmazó vállalat életében, ezért indokolt a gyakorlati tapasztalattal rendelkező 

szakértelem alkalmazása. 

A storage használatának módja, a használt hozzáférési mechanizmusok mibenléte és az alsó rétegbeli storage 

alrendszerek tervezése mind kritikus szempontok. Emiatt storage optimalizációs elemzésre és tanácsadásra, a 

virtualizált storage mint termék viszonteladására van szükség. Ugyanakkor lépcsőzetes storage-hasznosítás 

indokolt a C2 előnyeinek kiaknázása érdekében is. 
 

Fontos: A C2 storage modell az adatok felhasználásának hatékonyságát határozza meg. 

3.4. A felhőbiztonság 

A C2 használatánál egyik központi kérdése az akár több millió egyidejű felhasználó személy adatainak 

biztonságos védelme. Ez egy rendkívül komplex és nehéz feladat. Ezt úgy lehet szemléletesen érzékeltetni, mint 

a C2-ben lévő személyek, rendszerek és adatok védelmének biztosítása, miközben a legtöbb biztonsági terméket 

arra fejlesztették ki, hogy inkább a kívülről érkező fenyegetéseket akadályozza meg, mint inkább a C2 által 

igényelt egymás közötti interakciókat. 

Nagyon fontos a személyek, a rendszerek és az adatok védelme, amit a C2 rendszerekben 

szolgáltatáselemként értékesítenek. A C2-ben személyek, hálózatok, rendszerek és alkalmazások az előző 

időszakban soha nem látott vagy akár el sem képzelt mértékben konvergálnak és tömörülnek. Szükségesek a 

kockázati elemzések, a komplex hozzáférés-szabályozási tervek és ezek implementációja, az adatok és a 

rendszerek engedélyezését kezelő mechanizmusok olyan helyeken, ahol több szervezet vagy alkalmazás 

érintkezik egymással. Adatközpontú biztonságot kell kialakítani, ami megakadályozza az adatok közzétételét, a 

visszaélést, a hamisítást. A C2-biztonság a felhőrendszerek integritásának védelmét is jelenti, abból a célból, 

hogy a rendszerek között helyesen engedélyezett kódok mozogjanak, megfelelőségi és policy elemzés mellett. 
 

Fontos: A C2-ben a személyek, az adatok és a rendszerek védelme az egyik legfontosabb feladat, illetve 

szolgáltatáselem. 

3.5. A felhő-infrastruktúra 

A C2 kiindulópontja a virtualizáció. A piacon több mint százötven jól dokumentált virtualizációs platform áll 

rendelkezésre. Mindegyik a felhasználói prioritások és az igények speciális jellegét elégíti ki. A teljesség igénye 

nélkül ezek közül csak néhányat említünk meg, amelyek nagy népszerűségre tettek szert az utóbbi időben: 

VMware, Xen, Eucalyptus, KVM és a HyperV. 

A cégek számára legjobb döntés meghozatala nem csupán a C2 irányába való előrelépés szükségessége és az 

azzal járó kockázatok ismeretének birtokában történhet, de annak megértése is létfontosságú, hogy a virtualizált 

platformok használata milyen módon befolyásolja a rajtuk futó későbbi alkalmazásokat. 

Emiatt migrációs tervezés, kivitelezési ütemterv, platformkiválasztás, megvalósítási és fenntartási terv, 

platformracionalizálás és konszolidáció szükséges. Ezeken kívül az infrastruktúra működtetéséhez hardver-

optimalizálási terv is elengedhetetlenül fontos. 
 

Fontos: A virtualizáció a C2 kiinduló pontja. Több mint másfél száz virtualizációs rendszer létezik a 

gyakorlatban. 
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3.6. Folytonosság és visszaállítás 

Vállalaton belül a C2 egy szükségszerű és költséghatékony megoldás az üzleti folytonosság és katasztrófa-

visszaállítási (BC/DR – Business Continuity, Disaster Recovery) stratégia területén. A C2-re vonatkozó 

BC/DR stratégia elkészítése egy kötelező elem a vállalat működése számára. 

A C2 alapvetően változtatja meg a vállalat üzleti folyamatosságának és katasztrófa-visszaállításának 

adatközpontra vonatkozó viszonyát. Ezek az új modellek a maguk nemében rugalmasak a kiesésekkel szemben, 

és olyan platformokra építenek, amelyek a kiesésekre könnyen, többnyire automatikusan reagálnak. Az IaaS, 

PaaS és SaaS a C2 rendszerek kihasználása esetére szünetelés (időszakos felfüggesztés) és visszaállítás 

terveknek kell létezniük, beleértve a BC/DR dokumentumokat is. Ezeknek részletekbe menően tartalmazniuk 

kell a gyakorlatban a különböző személyi és rendszerelemekre vonatkozó leosztásban a végrehajtásra kerülő 

lépéseket is. 
 

Fontos: A cégek üzleti folytonosság és katasztrófa-visszaállítási mechanizmusa a C2-szolgáltatások egyike. 

 

Tehát: A C2-szolgáltatások fenntartásához stratégia és fejlesztés, az adatok biztonságos tárolása, a személyek 

és az alkalmazás rendszerek védett kezelése szükséges. A C2-rendszerek katasztrófa-visszaállítási megoldása a 

cég üzleti folytonosságának záloga. 

4. Fejezetkérdések 

1.) Egységes a cégek hozzáállása a C2 értelmezéséhez? Miért? 

2.) Melyek a C2 alapvető jellemzői? 

3.) Melyek a C2-szolgáltatás modelljei? 

4.) Melyek a C2 telepítési modelljei? 

5.) Mi a C2 ökológiai szénlábnyoma? 

6.) Okoz energiahasználat-növekedést a C2? 

7.) A klasszikus IT vagy a C2-IT használ több energiát? Mennyivel? 

8.) Melyek a C2 fenntartásához szükséges megfontolások? 

9.) A C2-ben melyek az adatkezeléssel kapcsolatos követelmények? 

10.) Miért fontos a virtualizáció a C2 számára? 
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4. fejezet - A cloud computing 
szolgáltatások funkcionális elemei 

A C2-nek különböző rétegei vannak, amelyek jól meghatározott módon kapcsolódnak egymáshoz. Fontos 

kihangsúlyozni, hogy ez a régi struktúra az OSI szemléletmód szerint történik, de az egyes rétegekhez tartozó 

funkciók már nem az OSI modellt követeik. 

4.1. ábra - A C2 funkcionális rétegei 

 

1. 4.1. A C2-infrastruktúra 

1.1. A szerverek és az erőforrásterem 

Nem véletlen az állítás, miszerint az adatközpont a virtuális hálózati infrastruktúra kezdőpontja. A fizikai 

eszközök közötti láncolatot az alkalmazások és az adatok képezik. Szétfoszlottak az infrastruktúra azon korlátai, 

amelyek régebben az információ áramlását akadályozták. A virtualizáció segítségével az alkalmazások és az 

adatok mobilissá váltak. 

A felmérések azt mutatják, hogy a virtualizáció és a konszolidáció nem kizárólagos technikák a C2-megoldások 

bevezetése és elterjesztése területén. A vállalati huzalos LAN-ok, a WAN-ok, az OSI L4…L7 szolgáltatások és 

a vezeték nélküli LAN-ok nem voltak képesek együttesen nyújtani a szükséges szolgáltatásokat a felhasználók 

számára a szükséges időben és a szükséges helyen. Az ilyen megoldásokhoz VNI (Virtual Network 

Infrastructure), virtuális hálózati infrastruktúra szükséges, amely egymással összefonódó elemek halmazából áll. 

Az elemek mindegyike egyedi értéket képvisel és együttesen képeznek egységet. A VNI-nek öt különböző 

feladata van: 

1.) Felhasználja úgy a virtualizált, mint a fizikai infrastruktúrát; 

2.) Az infrastruktúrán belül az OSI L2…L7 rétegekben vertikálisan integrált modulként működik; 

3.) A horizontálisan összefonódó hálózati elemekből egy összefüggő szerkezetet hoz létre; 

4.) Az infrastruktúrát olyan módon automatizálja és hangolja össze, hogy a felhasználóknak a szükséges 

szolgáltatásokat biztosítsa; 

5.) A menedzsment elvégzését ún. workload (munkaterhelés) üzleti egységekkel teszi lehetővé. 
 

Fontos: A virtuális hálózati infrastruktúra (VNI) öt különböző feladatot lát el. 
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Tehát: Az adatközpont a virtuális hálózati infrastruktúra kezdőpontja, amely a C2-ben szerkezetében és 

szolgáltatásaiban is figyelembe veszi az üzleti folyamatokat. 

1.2. Az új adatközpont hatása a hálózatra 

A szervervirtualizáció radikális váltást okozott az adatközpontok szerkezetében, ami láncreakcióként alakította 

át a többi technológiát is, létrehozva a VNI-t. Ennek a folyamatnak katalizátorai az alábbiak voltak: 

- Virtualizált infrastruktúra: nemcsak az alkalmazásokat választotta el a szerverektől, hanem létrehozta a 

tűzfalak számára szükséges hálózati szoftver példányokat is. A kontroll, a policy és a menedzsment a fizikai 

környezetből a virtuális világba lép át. 

- Konvergens infrastruktúra: A nagy informatikai hardver- és szoftvergyártók (IBM, HP, Cisco) olyan 

berendezéseket hoztak létre, amelyek elhomályosították a storage, a hálózat és a szerverek közötti funkcionális 

kontrasztot. Az autóknál használt kommunikációhoz hasonlóan a hálózatoknak együtt kell működniük más 

rendszerekkel (pl. a motor) annak érdekében, hogy a piac számára a szükséges szolgáltatásokat nyújtsák. 

- Mobil munkafolyamat: A folyamatos szolgáltatások fenntartása a mobilfelhasználók esetén régen a 

kiterjesztett L2 (üzenetszórási) tartományokon belüli, statikusan hozzárendelt IP címmel működött. Ennek 

felszámolása komoly technológiai erőfeszítéseket jelentett, de sikerült. A virtuális gépek mobilitása hasonló 

kihívásokkal nézett szembe, mivel a VM (Virtual Machine, virtuális gép) esetén is fenn kell tartani a 

kapcsolatokat. 

- Kelet-nyugat forgalom: Ez az új alkalmazás-architektúra a fejlesztők számára lehetővé teszi, hogy a 

hardvererőforrások lokális és globális maximális kihasználásához több fizikai eszközön működő rugalmas 

alkalmazást hozzanak létre. Az adatfolyam az észak-dél irány (felső rétegekből az alsó rétegekhez) helyett az 

alkalmazások között valósul meg. 

- Storage forgalmat továbbító Ethernet: A hagyományos IP-forgalommal ellentétben a storage-forgalom a 

gyors és megbízható adatkapcsolati rétegben valósul meg. 

- Késleltetéselvárások: A nagy intenzitású produkciós piacon a rövid időtartamú, de alacsony késleltetési idejű 

tranzakciókat igénylő szolgáltatások a mikro-szekundum skálába tolják a hálózati továbbítás késleltetési idejét. 

Ehhez speciális feldolgozó platformokra van szükség. "Cut-through" kapcsolási üzemmód és új, alacsony 

késleltetési idejű specifikációk szükségesek ehhez. 
 

Fontos: A "cut-through", gyors kapcsolás a switch-ek azon üzemmódja, amely során az OSI L2 protokoll 

adatelem (PDU) továbbadása a kimenő porton már akkor megkezdődik, amikor a keret célcím mező része 

beérkezett a switch-be. 

- Kompetitív alternatívák: A bármi mint szolgáltatás (Anything-as-a-service, XaaS) az üzlet számára a belső 

infrastruktúra alternatívái közül választási lehetőségeket kínál fel. Ezáltal a belső infrastruktúráknak és a 

műveleteknek versenyezniük kell az üzletért. Ehhez költséghatékony, dinamikus és rugalmas platform 

szükséges. 

- Üzleti elvárások: A piaci feltételek dinamikusabbak és gyorsabbak, mint az üzleti folyamatokat és a 

felhasználókat kielégítő pillanatnyi szolgáltatások. A magánélethez szükséges pillanatnyi igény kielégítését 

nyújtó lehetőség mint szolgáltatás a bevétel-kiadás pénzügyi kategória számára is hasonló eredményeket okoz. 

Nem mindegy a szerver, a storage vagy a virtuális követelmények kielégítésének időtartama, mint ahogyan a 

magánéletünkben sem semleges bármilyen tevékenység által okozott változtatásnál tapasztalt két nap, egy hét 

vagy egy hónap időtartam. 
 

Tehát: Az új adatközpont több szempontból is illeszkedik a C2 elvárásaihoz: virtualizált infrastruktúra, 

konvergens infrastruktúra, mobil munkafolyamat, kelet-nyugat forgalom, storage-forgalmat továbbító Ethernet, 

késleltetés elvárások, kompetitív alternatívák, üzleti elvárások. 
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1.3. Üzleti lehetőségek kínálata az új hálózati megoldásoknál 

Az új adatközpont beviteli-kiviteli működési feltételei nem csak a sávszélességre vonatkoznak. Az előfizetőknek 

VNI-koncepcióra épülő, munkafolyamat centrikus hálózatra van szükségük. Ehhez a gyártóknak új tervezési 

koncepciók szerint működő megoldásokat kell nyújtaniuk, amelyek a szerver virtualizációt, a storage-ot, és az 

alkalmazásokat a C2-koncepció szerint működtetik. Ilyen elvárások az alábbi elemeket implikálják: 

- Új protokollok: A gyártók, valamint az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) és az IETF 

(Internet Engineering Task Force) szabványosító szervezetek új protokollokat hoztak létre. Ilyen például az 

IEEE 802.1aq transzparens kapcsolatot biztosító feszítő fa, amely a virtuális hálózati (VLAN, Virtual LAN) 

forgalmakat kiterjesztett virtuális környezetben (VXLAN, Virtual eXtended LAN) működteti. 
 

Fontos: A feszítő fa (ST - spanning tree) az IEEE 802.3 (Ethernet) szegmensek között hurokmentes továbbítási 

útvonal rendszert alakít ki. A fizikai vagy logikai kapcsolatok módosulása miatti topológia változás az 

útvonalakat is megváltoztatja. A változás miatti új feszítő fa struktúra kiépítési időtartama kritikus a 

szolgáltatások folyamatos működéséhez. Ilyen céllal hozták létre a FST (Fast Spanning Tree) mechanizmust, 

amely néhány másodperc alatt képes aktualizálni a fastruktúrát. A klasszikus ST aktualizálási ideje az Ethernet 

LAN méretétől függ, és akár perc nagyságrendű is lehet. 

- Új hálózati technikák: A hypervisor (hipervisor) modulok több alkalmazást és adatot kezelnek, ami több 

menedzsmentet, vezérlést és stratégiát igényel. A virtuális kapcsolók, minták és szerkezetek anélkül mozgatják a 

szolgáltatásokat a tartományon belül, hogy a fizikai határokat át kellene lépniük. 

- Új gyártói hardver és szoftver: Annak ellenére, hogy a Cisco cég volt az első, amely új adatközponti switch-

eket dobott piacra, más cégek is hasonló stratégiát alkalmaztak. Az Avaya cég a VSP-t (Virtual Services 

Paltform), a Brocade cég a DVX-et, a Juniper pedig a QFabric-ot hozta létre a C2-adatközpontok számára. 

- Új architektúrák: A piac és az üzleti bevétel-kiadás szakértői lassúnak ítélték meg a hálózat változásának 

ritmusát. A Google, a Yahoo és más cégek új koncepciók és hálózati architektúrák irányába kezdtek nézni, mint 

amilyen a szoftveralapú hálózat, valamint az üzlet, az alkalmazások vagy a szolgáltatások számára szükséges 

fejlett megoldások. 

- Új cégek: Az Arista Networks és a Gnodal cégek alacsony késleltetésű hálózati hardvereket hoztak létre, 

amelyek az üzleti folyamatokra fókuszálnak. Az üzlet nagy sikernek tartotta a másodperctartományból a 

századmásodperc tartományba csökkentett hálózati válaszidőket. 

Az adatközpontok területén az utóbbi négy évben bekövetkezett technológiai fejlesztések egyenértékűek az 

előtte lévő 15 éves időszak LAN, WAN, WLAN területeken elért eredményekkel, és a gyors innovációs 

folyamat tovább folytatódik. A gyártók olyan platformokat hoznak létre, amelyek virtualizált és fizikai 

infrastruktúrát integrálnak, hatékonyabbá téve a hálózati komponensek közötti horizontális láncolatot. Bizonyos 

megoldások automatikusan nyújtják minden egyes felhasználó számára a szükséges szolgáltatásokat. Ehhez az 

OSI L2…L7 rétegek funkcióit integrálják, miközben e komplex eszközök menedzsmentjét munkafolyam 

(workflow), szoftveralapú hálózati megoldásokkal valósítják meg. 
 

Tehát: A C2 számára szükséges adatközponti technológiák és megoldások mára a tinédzserkorszakba értek. 

1.4. Az adatközpont kötelező szempontjai 

Az adatközponti technológiák és megoldások gyerekkorszakból való kinövése nem azt jelenti, hogy nem lehet 

azokat a C2-környezetben használni. Sőt, egyre inkább jellemző ezekre a megoldásokra való áttérés a nem C2-

rendszereknél is. Az üzleti bevétel-kiadás szakértőket viszonylag könnyen elvakítja a legújabb protokoll, 

hardver vagy cég. 

Könnyen be lehet dőlni valamilyen egyedinek tűnő specifikus ideológiának. Erre példa a VMotion megoldás, 

amely a switch portok szintjére helyezi a menedzsmentet. Más megoldások saját hardverrendszerre emelik át a 

hálózatban újonnan megjelenő gép MAC (Medium Access Control, fizikai) címének adminisztrációját. Léteznek 

olyan cégek is, amelyek kevés hardverlehetőséget alkalmaznak a saját adatközponti termékeikben. 
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Az elemzések alapján az alábbi öt szempontnak kell megfelelnie egy C2 adatközpontnak: 

- 1.) Skálázhatóság: Az adathálózat skálázhatósága nem csak annyiból áll, hogy a mag (core) berendezés egy 

széles hátlappal rendelkezik, mivel az adatközpont hálózatát továbbá nem tekinthetjük diszkrét elemek 

halmazaként. Az adatkapcsolati réteg tartományában lévő elemek (kapcsolatok, eszközök) úgy a 

menedzsmentsíkokat, mint a vezérlősíkokat is megosztják. Így például az adatközpontban található switch-ek 

mentén létező teljes késleltetési idő nem csupán az egyes kapcsolókon és a legrövidebb úton lévő késleltetések 

összege, mivel az összekötő hálózat architektúrája drámai módon képes befolyásolni az eredményt. A 

skálázhatóságot rendszerszinten kell értelmezni úgy a teljesítmény, mint a költség szemszögéből. Figyelembe 

kell venni az eszközök fürtözhetőségét (stackability), a slot-ok kapcsolódását eszközön belül, a trönk 

kapcsolatok kialakíthatóságát a szerverek közötti kapcsolatok számára. Sok szerver adatközpontba helyezésénél 

fontos szempont a skálázás hardverteljesítménye és ára közötti linearitás vagy más görbe szerinti összefüggés 

ismerete és tudatos alkalmazása. 
 

Fontos: A skálázhatóságot rendszerszinten kell értelmezni úgy a teljesítmény, mint a költség szemszögéből. 

- 2.) Megoszthatóság: Ez a legújabb koncepció a hálózatoknál. A hálózatot az üzlet hajtja meg. A platformnak 

információt kell megosztania más infrastruktúraelemekkel az állapotáról, figyelembe kell vennie az üzlet 

változásait, hogy a hálózatierőforrás-elemeket az igényeknek megfelelő módon biztosítsa a következő 

munkafolyamat számára. Ha a virtuális gépek mozognak, vagy a felhasználók elindítják a videokapcsolataikat, a 

hálózatnak engednie kell a vezérlő rendszert, hogy megismerje a szükséges erőforrásigényt a 

menedzsmentcélokhoz. Ezzel a virtuális gépek a szükséges helyre kerülnek és kiszolgálják a felhasználók 

alkalmazásait. A fizikai gépek közötti kapcsolatok rendelkezésre állása meghatározza a virtuális gépek 

mozgatásának hatékonyságát. Ezt a hálózati menedzsmentnek előre elemeznie kell. 
 

Fontos: Az erőforrások fizikai gépek közötti megoszthatóságának figyelembe kell vennie a piac változásait is. 

- 3.) Egyszerűség: Az infrastruktúra egyszerűsítése hozzájárul a hatékonyság és rugalmasság növeléséhez olyan 

esetben, amikor a cég újabb hálózati erőforrásokat óhajt igénybe venni. Ez nem jelenti egyben azt is, hogy 

kevesebb opció áll rendelkezésre, csupán a kevesebb hardvereszköz több, de rejtett eszközt foglal magában. 

Példaként említhető a fogyasztói gépek "plug-n-play" megoldása, amelyet az adatközpontra alkalmazva az 

alkalmazások dinamikusa konfigurálására nyílik lehetőség. Figyelembe kell venni, hogy a hardver "plug-n-play" 

funkcionalitása képes-e kezelni az Ethernet, a SAN (Storage Area Network), a virtuális hálózat és a logikai 

egység modulokat; a hardver új modullal történő bővítése megfelelő módon rendeli-e hozzá automatikusan az 

erőforrásokat (port, trönk) a logikai elemekhez; elvégezhető-e a teljes fejlesztés, bővítés, és egyéb menedzsment 

a menedzsmentszoftver segítségével. 
 

Fontos: Az egyszerű infrastruktúra a hatékonyság és a rugalmasság előfeltétele. 

- 4.) Szabványosság: Az eszközök, mechanizmusok szabványossága a legfontosabb előírás az IaaS 

(Infrastructure-as-a-Service) modell szerinti más rendszerekkel való együttműködés biztosításához. Ez 

vonatkozik egyaránt úgy a C2-felhasználóra, mint a C2-szolgáltatóra. Ilyen nyílt rendszerek létrehozása 

szabványos platformok alkalmazását feltételezi. Az ilyen rendszerek C2-be való integrálása automatikusan és 

keretrendszer (framework) segítségével történik. Szabványos folyamatok, infrastruktúra és megoldások 

alkalmazása az üzemeltető személyzet feladatát egyszerűsíti és csökkenti a veszteséget. 
 

Fontos: Az együttműködés a nyílt szabványokkal biztosítható. 

- 5.) Biztonságosság: Az adatközpont hálózata több mint a technológiák gyűjteménye. A biztonságosság egy 

olyan összehangolt szolgáltatáshalmaz, ami a fizikai és a virtuális infrastruktúra része. Ugyanazon a szerveren 

futó alkalmazások közötti hálózati forgalom egy idő múlva csak a virtuális tartományok között továbbítódik. 

Emiatt a fizikai világból át kell tükrözni a láthatósági kontrollt a virtuális világba. Lecsökkentve az ismételt kézi 

tevékenységeket, az eljárások és rendszerek csökkentik a védelmi rések előfordulásának valószínűségét. 

Figyelembe kell venni az alábbiakat is: láthatja-e az üzemeltető csoport a virtuális gépek működtetési rendjét; a 
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hálózati menedzsment egyes tagjai kaphatnak-e egyszerre hozzáférési jogot a különböző funkciókhoz úgy a 

fizikai, mint a virtuális hálózatban? 
 

Fontos: A biztonságos adatkezelés a C2-adatközpont alapkövetelménye. 

4.2. ábra - A C2-adatközpont architektúra jellemzői 

 
 

Tehát: A skálázhatóság, a megoszthatóság, az egyszerűség, a szabványosság és a biztonságosság a C2-

adatközpont kötelező szempontjai. 

1.5. Adatközpontok osztályozása és struktúraelemei 

A C2-adatközpontokat négy csoportba sorolják. Ezek a Tier I …, Tier IV kategóriák szerint léteznek: 

- A Tier I adatközpontnak egyetlen tápfeszültség-ellátási útvonala és hűtéselosztója van, és nem rendelkezik 

redundáns elemekkel. 

- A Tier  II adatközpont N+1 redundanciával készül, ami magasabb rendelkezésre állási szintet nyújt. 

- A Tier  III adatközpont többszörös tápfeszültség-útvonallal és hűtéselosztóval rendelkezik, de ezek közül egy 

időben csak egyetlen aktív. Redundáns elemeket tartalmaz, amelyeket egyszerre lehet karbantartani, mivel 

tipikusan N+2 felépítésű. 

- A Tier  IV adatközpont két aktív feszültségforrással, illetve hűtéselosztóval rendelkezik. Mindegyik útvonal 

redundáns elemekkel van ellátva, így bármelyik berendezés meghibásodása nem befolyásolja az adatközpont 

normális működését. 

A Tier osztályozás ma még nem teljesen pontos, a definíció még alakul. A legtöbb kereskedelmi adatközpont a 

III és IV fokozat között helyezkedik el. Az adatközpont megbízhatósága nemcsak a tervezéstől függ, hanem az 

üzemeltető cég minőségétől is. Az iparban alkalmazott rendelkezésre állási szintek az alábbiak: 



 A cloud computing szolgáltatások 

funkcionális elemei 
 

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

- Tier II: 99,7% 

- Tier III: 99,98 % 

- Tier IV: 99,995 % 

A C2-adatközpontok fizikai méretei széles palettán helyezkednek el. Az USA szervereinek kétharmada 450 m²-

nél kisebb alapterületű gépteremben működik, amelyek elektromosteljesítmény-felvétele kisebb, mint 1 MW. 

Több vállalat adatközpontjának teljesítményfelvétele 10–20 MW és csak néhány olyan adatközpont létezik, 

amelynek kritikusteljesítmény-felvétele meghaladja a 30 MW értéket. 
 

Fontos: C2-adatközpontosztályok: Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV. 

Az adatközpont tipikus elemeit a 4.2. ábra mutatja be. A tápfeszültség a külső transzformátortól érkezik, amely 

rendszerint a közmű alrendszerben helyezkedik el. Ez a 10–20 kV középfeszültségű rendszer, és a 60–400 kV 

tartományú magasfeszültségű külső, illetve a 110–600 V alacsony feszültségű belső energia hálózat között 

helyezkedik el. A középfeszültségű vonalak az elsődleges kapcsolófokozatnál (EPS – Electrical Primary 

Switchgear) végződnek, amely az elektromos meghibásodások ellen biztosítékokat, valamint 400–600 V-ra 

transzformáló berendezéseket tartalmaz. 

Az alacsony feszültség a szünetmentes tápegységekhez (UPS – Uninterruptible Power Supply) jut el, ahol egy 

második, ugyanakkora feszültségű betáplálási áramkör a dízel generátoroktól (EDG – Energy Diesel Generator) 

érkezik. Utóbbi akkor lép működésbe, ha a külső szolgáltatói energiaforrás meghibásodik. A 

dízelgenerátoroknak külön üzemanyagtankokat (FOST – Fuel Oil Storage Tank) is biztosítani kell. 

A szünetmentes tápforrás rendszer három funkciót valósít meg egyszerre: 

- Elsőként tartalmaz egy olyan kapcsolót, amely kiválasztja az aktív energiaforrást (külső szolgáltatótól vagy a 

dízelgenerátortól). A betáplálás meghibásodása esetén a kapcsoló érzékeli, hogy a generátor mikor áll készen az 

üzemi munkára. Ez általában 10-15 másodperc időtartam szokott lenni. 

- Másodikként tartalmaz olyan akkumulátorokat, amelyek képesek áthidalni a generátorok beindulásáig 

szükséges szolgáltatói betáplálás kiesését. Az UPS dupla, AC-DC-AC, azaz váltóáram-egyenáram-váltóáram 

konverzióval biztosítja ezt a funkciót. Az egyenáramú energiát az akkumulátor tárolja, amely normál működés 

közben folyamatosan töltődik. 

4.3. ábra - A C2-adatközpont strukturális szerkezete 

 

- Harmadikként a belső elektronikája segítségével szabályozza a rajta áthaladó váltóáramú tápfeszültséget, 

kiszűrve a tüskéket, ingadozásokat, illetve a harmonikus torzításokat. Ez a szabályozás az AC-DC-AC, kétszeres 

konverzió miatt automatikusan megtörténik. 
 

Fontos: Az UPS három funkciót lát el egyszerre: betáplálás-kapcsolás, energiatárolás, váltóáram-szabályozás. 
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Mivel az akkumulátorok skálázható fizikai területet igényelnek, ezért az UPS-t külön, erre a célra kialakított 

teremben szokták elhelyezni, függetlenül az adatközpont területétől. Az UPS kapacitása n·100 kW és 2 MW 

között van. 

Az energiaelosztó egységek (PDU – Power Distribution Unit) az energiát a szünetmentes táprendszertől kapják. 

Ezek már az adatközpont szintjén helyezkednek el, és a 110–230 V-os megszakító paneleket hajtják meg, 

ahonnan minden számítástechnikai szekrény (ICCC – Individual Colocation Computer Cabinet, CS – 

Colocation Suite) kapja a tápellátást. Minden egyes elektromos áramkör saját biztosítékkal rendelkezik, így egy 

esetleges rövidzárlat csak az adott szervergépet befolyásolja. Egy tipikus energiaelosztó 75–225 kW terhelést bír 

el, ami áramkörönként 20–30 A áramerősséget jelent a 110–230 V-os alacsony feszültségnél, azaz 6 kW-os 

elektromosteljesítmény-szolgáltatást. Az energiaelosztók gyakran a redundanciát két energiaforrással oldják 

meg, amelyeket A, illetve B oldalaknak neveznek. Ezek között olyan rövid idő alatt képes kapcsolni, ami nem 

okozza a szerverek elakadását. Ehhez a szünetmentes egységek duplikáltak az A és B oldalakra, így az UPS 

meghibásodása nem okoz a szerver számára elakadást. 
 

Fontos: Minden egyes elektromos áramkör saját biztosítékkal rendelkezik, így egy esetleges rövidzárlat csak 

az adott szervergépet befolyásolja. 

Gyakori megoldás az, ahol a dízelgenerátorokat és az UPS-eket is párhuzamosítják. A több eszköz egy osztott 

sínt hajt meg, így egy meghibásodott eszköz funkcióját más eszközök képesek átvenni, hasonlóan a 

háttértárolók RAID rendszerénél alkalmazott módszerhez. A gyakorlati megoldásoknál az N+1 konfigurációt 

(egyetlen meghibásodás vagy javítás engedélyezése), az N+2 konfigurációt (egy meghibásodás, miközben egy 

eszköz javítás alatt van), illetve a 2N konfiguráció (redundáns párok) alkalmazzák. 

A C2-adatközpont hűtőrendszere egy kissé egyszerűbb, mint a szünetmentes tápforrás rendszer. Az 

adatközpont rendszerint álpadlóval rendelkezik, amely tartólábak segítségével a tényleges födém felett 60–100 

cm távolságra helyezkedik el (ld. 4.3. ábra). Az álpadló alatti teret gyakran használják a kábelek szekrényekig 

(rack) való vezetésére, de elsődleges célja a hideg levegő eljuttatása a szerverszekrényekig. 

4.4. ábra - A C2-gépterem hűtési rendszere 

 

A levegős hűtő rendszer (CRAC, Computer Room Air Conditioning) nagyobb nyomással az álpadló alá fújja be 

a hideg levegőt, amely a szerverszekrények elülső oldalához jut el az álpadló megfelelő helyein kiképzett 

lyukakon keresztül. A szerverszekrények a saját ventilátoraik segítségével elölről szívják a feláramló hideg 

levegőt és a hátsó oldalukon fújják ki a szerverekből kiáramló meleg levegőt. A szervergépterem mennyezete 

eltereli a meleg levegőt a CRAC elszívó részéhez. A CRAC a hozzá kapcsolódó folyadék segítségével a 

külvilág felé küldi ki a beszívott meleg levegőből kinyert hőt. Ez folyamatos körfogásban tartja a gépterem 

levegőjét, biztosítva ezáltal a szervergépek működése miatt termelődő hő külvilágba történő elszállítását. 

Bizonyos esetekben a hideg és a meleg folyosók fizikai elkülönítésével hatékonyabbá tehető a hő elszállítása, 

amit erre a célra kialakított beltéri terelőfalakkal oldanak meg. 
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Fontos: A meleg levegő könnyebb, mint a hideg levegő, ezért a befújás az álpadló alá, az elszívás pedig a 

terem mennyezete irányából történik. 

A CRAC befele áramló hűtőfolyadékja 12–14 ℃ hőmérsékletű, ami 16–20 ℃ hőmérsékletű hideg levegő 

befújását teszi lehetővé. Ez a gépteremben 18–22 ℃ hőmérsékletű levegőt alakít ki a szerverszekrények elülső 

oldalán. 

A legújabb adatközpontok esetén gyakran alkalmaznak hűtőtornyot, amely képes előhűteni a kondenzációs 

vízáramkört, mielőtt az a beltéri hűtőegységet elérné. Ezt nevezik szabad hűtésű megoldásnak. A vízalapú 

szabad hűtésnél a hűtőtornyok egy elkülönült áramkört alkalmaznak. A meleg víz egy nagy felületű 

lemezstruktúrán áramlik át, így párolgás közben lehűl. Fontos megjegyezni, hogy a meleg vizet a környezeti 

hőmérséklet alá lehet hűteni, ha a levegő páratartalma viszonylag kicsi. Ahogy a környezeti levegő áthalad a 

nedves felületen, a párolgás lehűti a vizet közel a „nedves csepp” levegő hőmérsékletére, ami kisebb, mint a 

„száraz csepp” levegő hőmérséklete. A hűtőtornyok legjobban az alacsony páratartalmú környezetben 

működnek, de alacsony hatásfokkal működnek a nagyon hideg környezetben, mivel segédmechanizmusok 

szükségesek a jég tornyokon való kialakulása ellen. 
 

Fontos: A vízalapú hűtőtorony a párolgás miatti lehűlést mint fizikai törvényt alkalmazza. 

Alternatív megoldásként a glycol-alapú kültéri egységeket alkalmazzák, hogy a hő leadását megoldják. Ez jól 

működik a hideg időkben, de ugyancsak gyenge hatásfokú a meleg időszakokban, mivel a hő leadása levegő-

levegő típusú konvekcióval kevésbé hatékony, mint a párolgásos megoldás. Bizonyos esetekben, ha a kinti 

hőmérséklet alacsony, egyszerűen ventilátorok segítségével pumpálják ki a szabadba a meleg levegőt. 

A legtöbb mechanikus hűtőrendszert a dízelgenerátorok és az UPS egységek indítják el, mivel az adatközpont 

nem működhet hűtés nélkül. A hűtés nélküli túlforrósodási idő csupán néhány perc. Emiatt az adatközpontokban 

a ventilátorok és hőcserélők a szerverek fogyasztásának kb. 40%-át teszik ki. Ezt az adatközpont elektromos 

rendszerének tervezésekor fontos paraméterként veszik figyelembe. 

A levegő mozgásának iránya a gépteremben igencsak fontos üzemeltetési szempont. A szerverszekrényekbe 

általában 10 darab gépet is be szoktak szerelni, mindegyik kb. 10 m³/perc térfogatú levegő mozgatását igényli. 

Ez azt jelenti, hogy a szekrény perforált elülső oldalán nettó 100 m³ hideg levegőt kell biztosítani. Ha ez az érték 

nem biztosított, akkor a szekrény alján lévő szerverek lényegesen hűvösebbek lesznek, miközben a felső 

szerverek túlmelegedhetnek. Ezt a visszaáramlásos esetet kell megelőzni a befújt hideg levegő megfelelő 

irányba történő terelésével. Így a hő formájában keletkező energiasűrűsége kiegyenlítettebb lesz a géptermen 

belül. Az energiasűrűség egyenletessé tétele annál nehezebb feladat, minél több szerver szekrény van a 

gépteremben. A C2-adatközpont esetén éppen ez a helyzet áll elő, ezért fontos ez a téma is. A 15-20 W/m² 

hőenergia-sűrűségű C2-adatközpontok esetén az egyenletes hőmérséklet kialakítása csak komoly költségtöbblet-

ráfordítással valósítható meg. 
 

Fontos: A C2-gépteremben a hő formájában létrejött energia sűrűségének egyenletes kialakítása egy komplex 

feladat és meghatározza a hűtéshez felvett elektromos teljesítmény mértékét. 

A szerverszekrényen belüli hűtés egy olyan megoldás, amely képes növelni a hűtés hatékonyságát azáltal, 

hogy a rack hátoldalán elhelyezett levegő-víz hőcserélő a hátrafelé fújt meleg levegő hőmérsékletét még a 

szekrényben lecsökkenti a víz által átjárt hűtőborda-szerkezet segítségével (hasonlóan, mint az autók 

motorjánál). Így rövidre zárul a szerver hőtermelése és a hűtőegység bemenete. Bizonyos megoldásoknál ez a 

járulékos hűtés a termelt hőnek csak egy részét képes elszállítani, de még így is lényegesen csökkenti a terem 

hűtőrendszerének terhelését, mivel csökken a szekrényekből kiáramló hőenergia sűrűségének térbeli szórása. 

Más megoldásoknál teljes mértékben helyettesíteni képes a teremszintű globális hűtőrendszert. A megoldás 

nehezebb része az, hogy minden szekrénybe külön-külön be kell vezetni a vizet, ami költségesebbé teszi a 

hűtőrendszer egyszeri beruházási összegét (CAPEX). Cserébe viszont a fenntartási költség (OPEX) kisebb lesz. 

Ennek a gondolatnak a továbbfejlesztése hűtővíznek a szerverek alaplapjára történő elvitele. Jelenleg még 

kezdeti stádiumában van ez a megoldás, de már léteznek szervergépek, amelyek az alaplapról, sőt a CPU 

belsejéből közvetlenül lehetővé teszik a hő elszállítását víz segítségével. 
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Fontos: A C2-gépterem hűtésére globális, rack, illetve szerverszintű vízhűtéses megoldásokat alkalmaznak. 

A C2-adatközpontok speciális változata a konténeralapú megoldás. Ezek a több tíz négyzetméter területű, 

speciális kialakítású dobozok arra vannak előkészítve, hogy a bennük elhelyezett szekrényekbe a szervergépeket 

beszerelve, gyors üzembe helyezési idő mellett lehessen a C2-szolgáltatásokat elindítani. Úgy a tartalék 

energiaforráshoz (dízelgenerátor) való csatlakoztatás, mint a hűtés és a szükséges kábelezés megfelelő módon 

elő van készítve. A helyszínre szállítás és a csatlakoztatás után rövid idő alatt lehet látványos eredményt elérni. 

A megoldás természetesen költségesebb, mint az épületben kialakított változat. Ilyen adatközpontok gyors 

telepítését a Google cég már 2005-ben elkezdte sikerrel alkalmazni. 
 

Fontos: A konténeralapú adatközpont a szolgáltatások leggyorsabb üzembe helyezését teszi lehetővé. 

 

Tehát: A C2-adatközpontok típusa a mérettől, a megbízhatóságtól, a CAPEX- és az OPEX-költségektől függ. 

2. 4.2. A C2-storage 

A C2-storage szolgáltatás pontosan azt takarja, amit a neve sugall: az adatok tárolása egy C2-szolgáltató 

segítségével, és nem egy helyi rendszerrel. A többihez hasonlóan ezt a C2-szolgáltatást is Internet-kapcsolaton 

keresztül lehet elérni. Annak ellenére, hogy az adat tárolása és elérése távol történik, a karbantartás helyben 

valósul meg. 

A C2-storage a hagyományos storage-hoz képest számos előnyt sorakoztat fel. A C2-ben tárolt adat az Internet 

bármely pontján hozzáférhető. A felhasználók bármilyen gépen elérhetik, anélkül hogy fizikai eszközöket 

kellene mozgatniuk. Ha a felhasználó cégnek kihelyezett székhelyei is vannak, ezek az adatokat a C2-

szolgáltatótól érhetik el. 

A C2-storage rendszerek száma mára több száz, amelyek közül néhány nagyon speciális szolgáltatást nyújt. 

Ezek csak e-mail és/vagy digitális képek tárolását végzik, míg mások bármilyen típusú adatokat képesek tárolni. 

Bizonyos szolgáltatók nagyon kicsik, míg mások nagyon nagy méretűek és egy teljes adattárházat képesek 

kezelni. Így például a Google oregoni adatközpontja futballpálya méretű és több ezer szervert működtet. 
 

Fontos: A C2-storage rendszerek száma nagy és sokféle típusú. Ezek több szempontból különböznek: 

kapacitás, gyorsaság, költség, tárolt adat típusa stb. 

A C2-storage rendszer néhány tucat vagy néhány száz adatszervert használ. Mivel a szerverek üzemeltetést vagy 

javítást igényelnek, ezért a redundancia miatt az adatokat több gépen kell tárolni. A redundancia nélkül a 

felhasználók számára nem lehetne biztosítani bármelyik pillanatban a hozzáférést. Az adat másolatát olyan C2-

szervereken tárolják, amelyek tápfeszültség-ellátása külön szolgáltatótól történik, így a kliensek az adatokat 

olyan esetben is képesek elérni, ha az egyik elektromos energiaszolgáltató rendszere ideiglenesen meghibásodik. 

A felhasználók a C2-storage szolgáltatást elsősorban nem azért használják, mert az házon kívül helyezkedik el, 

hanem azért, mert biztonságosabb. Ha történik valami a felhasználó épületével, az adat továbbra is sértetlenül 

marad. 

A C2-storage-architektúra elsősorban ki kell, hogy szolgálja igény szerint, nagy rendelkezésre állási szinten a 

többbérlős tárolási feladatokat. Általában véve a C2 storage architektúra felhasználói oldalról egy front-end 

felületből áll, ami API-t exportál a felhasználók felé. A hagyományos storage rendszereknél az API az SCSI 

protokoll, de a C2 esetén ezek a protokollok folyamatosan fejlődnek. Emiatt léteznek webszolgáltatás-alapú, 

fájlalapú, illetve Internetre épülő SCSI (iSCSI) front-end felületek. 

A front-end mögött helyezkedik el a köztesréteg-szoftver (middleware), ami a storage logikát képezi. Ennek a 

rétegnek sok hasznos tulajdonsága van, mint: adatreplikáció és adatredukció a hagyományos adatelhelyező 

algoritmusok felett. 
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Fontos: A felhasználó a C2-storage szolgáltatást a front-end felületen éri el. 

A back-end feladata az adat fizikai tárolása. Ez lehet egy belső protokoll, amely specifikus tulajdonságokat 

valósít meg, vagy egy hagyományos back-end a fizikai lemezekhez. A 4.4. ábrán látható elrendezésből derülnek 

ki a C2 storage architektúra legfontosabb jellemzői. Fontos megjegyezni, hogy a jellemzők nem csak egyetlen 

réteghez tartoznak, hanem a teljes szolgáltatásra vonatkoznak. 

4.5. ábra - A C2 storage architektúra 

 
 

Tehát: A C2-storage-architektúra elemei: Front-end, Storage-logika (middleware) és a Back-End Storage. 

2.1. Menedzselhetőség a C2-storage architektúrában 

A C2-storage-jellemzők mindegyike hatással van az architektúrára. Egyik legfontosabb szempont a tárolási 

funkció költsége. Ha a felhasználó képes vásárolni és menedzselni lokálisan storage-ot, akkor a C2-storage piac 

megszűnik. 

Tapasztalhatjuk, hogy a gyakorlatban nem ez a helyzet, tehát a szolgáltatást a szolgáltatónak kell menedzselnie. 

Kétfajta költségről beszélhetünk ezen a területen: a fizikai storage rendszernek, illetve üzemeltetésének a 

költsége. A menedzsmentköltség jellege rejtett és a teljes költség hosszú idejű komponenseként létezik. Emiatt a 

C2-storage nagymértékű önmenedzselő tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzen. Az új kapacitások igény szerinti 

automatikus beemelése és az esetlegesen meghibásodott elemek szeparálása a C2-storage kritikus 

tulajdonságának számít. Az ilyen automatikus funkcióknak kulcsfontosságú szerepük lesz a C2-storage-ok 

későbbi architektúrája esetén is. 
 

Fontos: A C2-storage automatikus önmenedzselő tulajdonsága kiemelt funkció. 

A hagyományos és a C2 storage-rendszerek közötti alapvető különbség a hozzáférés módjában van. A legtöbb 

szolgáltató több hozzáférési módszert tesz lehetővé, de a webalapú API-k a legelterjedtebbek. Sok megoldás a 

ReST (Representational State Transfer) elvekre épül, ami objektumalapú szolgáltatásként a HTTP protokollt 

alkalmazza szállítási funkcióban. A ReST API-k állapot nélküliek, így egyszerűen és hatékonyan 

szolgáltathatók. Az Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), a Windows Azure, a Mezeo Cloud Storage 

Platform szolgáltatások ReST API-k segítségével érhetők el. 

4.6. ábra - A C2-storage hozzáférési módjai 
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A webalapú API-k egyik problémája az, hogy a storage előnyeinek felhasználásához integrálni kell ezeket egy 

alkalmazásba. Emiatt közös hozzáférési módszerekre ugyancsak szükség van a gyors integrálás szolgáltatása 

érdekében. Így az állományalapú protokollok, mint az NFS/CIFS (Network File System/Common Internet File 

System) vagy az FTP (File Transfer Protocol), valamint a blokkalapú iSCSI protokoll használata is nagyon 

gyakori. Ezeken kívül meg kell említeni a webalapú WebDAV (Web-based Distributed Authoring and 

Versioning) megoldást is. 
 

Fontos: A webalapú API-t integrálni kell alkalmazásba. 

A WebDAV ugyancsak a HTTP-re épül, hozzáférhetővé téve a webet olvasható és írható erőforrásként. A Zetta 

és CleverSafe cégek WebDAV megoldást alkalmaznak a saját C2-storage szolgáltatásukhoz. Az IBM cég SBSC 

(Smart Business Storage Cloud) szolgáltatása úgy az állományalapú (NFS és CIFS), mint a SAN-alapú 

protokollokat támogatja ugyanahhoz a virtualizált storage infrastruktúrához. 
 

Tehát: C2-storage hozzáférési technikák: webalapú API-k, fájlalapú API-k, blokkalapú API-k, más API-k. 

2.2. Teljesítmény a C2-storage architektúrában 

A C2-storage számára a legfontosabb teljesítményszempont az adat mozgatása a felhasználó és a C2-storage 

között. Az Interneten létező munkaeszköz és egyben a probléma forrása a TCP. A TCP nyugtacsomagok 

segítségével vezérli a végpontok között forgalmazott adatfolyamot. 

4.7. ábra - TCP-t helyettesítő FASP protokoll 
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Csomagvesztés vagy kései csomag esetén torlódásvezérlés lép érvénybe, amely korlátozza a továbbítási 

teljesítményt a hálózaton bekövetkező más, globális hálózati események megelőzése érdekében. A TCP ideális 

kis mennyiségű adatok továbbítására a globális Interneten, de az RTT (Round-Trip Time) paramétert növelő, 

terjedelmes adatok (bulk data) mozgatására kevésbé alkalmas. 

Az Amazon cég Apera Software terméke ezt a problémát úgy oldja meg, hogy a TCP-t kivonja a működésből. 

Egy új, FASP (Fast and Secure Protocol) protokoll segítségével a terjedelmes adatok mozgatását felgyorsítja. 

Ehhez az UDP-t használja fel, amely az IP felett ugyancsak szállítási rétegbeli protokoll. Az UDP lehetővé 

teszi a csomópont számára a torlódás menedzsmentjét. 

Szabványos (nem gyorsított) hálózati interfész kártya (NIC – Network Interface Card) használatával a FASP 

hatékonyabban használja a rendelkezésre álló sávszélességet és megszünteti az alapvető torlódásokat a 

hagyományos terjedelmes adatmozgatások esetén. 
 

Fontos: A TCP-protokoll a terjedelmes adat mozgatását lassan végzi. 

 

Tehát: A C2-storage forgalma TCP helyett UDP-n működő FASP-protokollal gyorsabb. 

2.3. Többszörös bérlés a C2-architektúrában 

A többszörös bérlés azt jelenti, hogy a C2-storage-ot több felhasználó egy időben használja. Ez a C2-storage 

szolgáltatás mindegyik rétegében megjelenhet. Az alkalmazás rétegben a storage névteret elkülönítve kezelik a 

felhasználók között. A storage rétegben a fizikai storage elkülönítve használatos egyedi felhasználók, vagy 

felhasználói osztályok által. A többszörös bérlés a hálózati infrastruktúrában is megjelenik, ahol a 

felhasználókat és a storage-ot összekötő áramkörök számára QoS (Quality of Service) megoldások segítségével 

felhasználónként sávszélességet lehet dedikálni. 
 

Tehát: A különböző rétegekben a többszörös bérlés miatt minőségi szabályozások állnak rendelkezésre. 

2.4. Skálázhatóság a C2-architektúrában 

Általánosságban a skálázhatóságot több szemszögből is tekinthetjük. Itt azonban a C2-storage azon 

tulajdonságára kell gondolnunk, amely igény szerinti kapacitást képes szolgáltatni a felhasználónak. Ez nem 

csak a kapacitás növelésére, hanem a csökkentésére is vonatkozik attól függően, hogy a felhasználó mennyi bájt 

tárolását hajlandó megfizetni. Ez a jellemző a szolgáltató számára bonyolult rendszer meglétét feltételezi. 

4.8. ábra - A C2-storage skálázása 
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A skálázhatóság nem csak a storage tárolási kapacitás skálázását jelenti, hanem a storage-hoz való hozzáférés 

sávszélességének kezelését is. A C2-storage egyik fontos tulajdonsága az adatok geográfiai szétosztása, ami a 

felhasználó fizikai viszonylagos szomszédságában történő elhelyezés érdekében földrajzi skálázást igényel. Ezt 

adatmigrációval biztosítja a szolgáltató a C2-adatközpontok között. A csak olvasható adatok esetén a replikáció 

és disztribúció ugyancsak szükséges funkciók. A C2 storage infrastruktúra belülről skálázható kell, hogy legyen. 

A szerverek és a storage méretezése a felhasználókra való korlátozások nélkül kell, hogy megtörténjen. Az 

autonóm módon történő változtatás a C2-storage kötelező funkciója. 
 

Tehát: A C2-storage skálázása autonóm módon több szempontból is lehetséges: tárolási kapacitás, hozzáférési 

sebesség, földrajzi szétosztás, infrastruktúra-elemek. 

2.5. Rendelkezésre állás a C2-architektúrában 

Miután a C2-storage-szolgáltató letárolta a felhasználó adatát, képesnek kell lennie az adatokat a felhasználó 

igényének megfelelően szolgáltatni. Hálózati kiesések, felhasználói hibák és egyéb körülmények nehezítik a 

determinisztikus és megbízható módon történő szolgáltatás nyújtását. 

A legújabb megoldások szerint a rendelkezésre állást információ-diszperzió segítségével biztosítják. A PrC2 

(Private C2) szolgáltatás nyújtó CleverSafe cég az ún. IDA (Information Dispersal Algorithm) technikát 

alkalmazza a hálózati kiesések és fizikai meghibásodások hatását csökkentő célok érdekében. Az IDA 

algoritmus Reed-Solomon kódok segítségével felszeleteli az adatokat abból a célból, hogy hiányzó részek esetén 

újra össze lehessen rakni azokat. Továbbá lehetővé teszi az adatszeletek számának konfigurálását úgy, hogy egy 

adott adat objektumot négy szeletre daraboljunk egyszeres meghibásodás-immunitás mellett, vagy húsz szeletre 

daraboljunk nyolcszoros meghibásodás-immunitáshoz. A RAID-hez hasonlóan, az IDA lehetővé teszi az eredeti 

adat részekből való összerakását, mindezt bizonyos többletadattal a hibakódok számára. A többletadat mérete 

függ a tolerált meghibásodások számától. 

4.9. ábra - C2-storage rendelkezésre állásának növelése 
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A Reed-Solomon hibajavító kóddal ellátott adatszeletek földrajzilag szétoszthatók tárolási célból a különböző 

C2-adatközpontok vagy storage-ok között. P darab adatszelet és m-szintű hibatolerálás esetén a létrejött 

adattöbblet p/(p-m) aránnyal adható meg. Abban az esetben, ha (p,m) = (4,1), akkor az adattöbblet 33% lesz. Az 

IDA algoritmus hátránya az, hogy gyorsító hardver nélkül jelentős feldolgozási teljesítményt igényel. 

A replikáció ugyancsak egy hasznos technika, amit számos C2-storage-szolgáltató alkalmaz. Habár a replikáció 

100%-os adattöbbletet okoz, az egyszerűsége és hatékonysága miatt elterjedt formában használják. 
 

Tehát: A C2-storage rendelkezésre állását IDA algoritmussal és replikáció segítségével jelentősen növelni 

lehet. 

2.6. Kontroll a C2-storage-architektúrában 

Kötelező biztosítani a felhasználónak azt lehetőséget, hogy ellenőrizze és menedzselje a szolgáltatónál 

elhelyezett adatait, valamint ismerje ezek költségét. A C2-szolgáltatók lehetővé teszik a költségek jó 

átláthatóságát a felhasználók felé. 

Az Amazon cég megvalósította az RRS (Reduced Redundancy Storage) rendszert, amely segítségével a 

felhasználó minimalizálni tudja a teljes storage költségeit. Az adatot az Amazon S3 infrastruktúrán belül 

replikálja, de az RRS segítségével a replikáció kevesebb példányban történik adott adatvesztési szint mellett. Ez 

ideális az újraépített vagy bárhol létező másolati adatra vonatkozóan. A Nirvanix policy-alapú replikációt 

alkalmaz az adatok tárolásának helye és módja alapján történő előnyösebb ellenőrzés érdekében. 
 

Tehát: A C2-szolgáltató feladata, hogy az adatok tárolására és költségére vonatkozóan ellenőrzési lehetőséget 

biztosítson a felhasználónak. 

2.7. Hatékonyság a C2-storage architektúrában 

A C2-storage hatékonysága a teljes költség szempontjából kiemelkedő jelentőségű a felhasználó számára. A C2-

storage rendszer hatékonyságának záloga a minél nagyobb tárolt adatmennyiség. Egy elterjedt megoldás az adat 

redukálása, ami által a forrásadat mennyisége lecsökken a lefoglalt fizikai terület méretének csökkentése 

érdekében. Erre két megoldás létezik: a tömörítés és a duplázás-mentesítés. 

A tömörítés kódolással történik, amelynek alapja az eltérő reprezentáció alkalmazása. A duplázás-mentesítés 

kiszedi az azonos adatmásolatokat a forrásadathalmazból a tárolás előtt. Habár mindkét megoldás elterjedt, 

mindkettő feldolgozás igényes. A tömörítés az adat újrakódolását, míg a duplázás-mentesítés szignatúrák 

számolását és keresését igényli. 
 

Tehát: A C2-storage-architektúra beépített funkciói a tömörítés és a duplázás-mentesítés. Mindkét megoldás 

feldolgozás igényes. 
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2.8. Költség a C2-storage architektúrában 

A C2-storage legszembetűnőbb tulajdonsága más storage-rendszerekhez képest az alacsony ár. Ez magában 

foglalja a storage megvásárlását, a működéséhez szükséges elektromos energiát, a javítási (pl. meghibásodott 

lemez), valamint üzemeltetési költségeket. A C2-storage ilyen oldali szemlélete (beleértve az SLA-kat és a 

növekvő tárolási hatékonyságot) előnyös megoldásként mutatkozik a felhasználók számára. 

A C2-storage-megoldások sorában egy érdekes elem a Backblaze cég terméke. Ez nagyon olcsó C2-storage-

szolgáltatást nyújt azáltal, hogy 67 TB kapacitást helyez el 2U magas stack-ben, mindössze 8000 USD áron. Ez 

a rekeszcsomag (pod) magában foglalja a 4U magas házat, az alaplapot, 4GB RAM-ot, négy SATA kontrollert, 

45 db.1,5 TB SATA lemezt és két tápegység modult. Az alaplapon Linux fut, GbE hálózati kártyával 

rendelkezik a front-end gép és HTTPS-t, valamint Apache Tomcat-et használ. A Backblaze szoftver duplázás-

mentesítést, titkosítást és RAID6 megoldást használ az adat védelme érdekében. A Backblaze pod leírás 

részletesen ismerteti a felépítést és levezeti a cég storage-költségének csökkentési kalkulációját is. 
 

Tehát: A C2-storage legszembetűnőbb tulajdonsága más storage-rendszerekhez képest az alacsony ár. 

3. 4.3. A C2-platform és a hálózat 

A Forrester Wave nevű elemző cég 2013 első negyedévében közzétett elemzése szerint a C2-adatközpont 

hálózati rendszereket gyártó legnagyobb cégek listája a következő: Alcatel-Lucent, Arista Networs, Avaya, 

Brocade, Cisco Systems, Extreme Networks, HP, és a Juniper Networks. A továbbiakban ezeket a megoldásokat 

mutatjuk be, mint konkrét példákat. Mindezen cégek rendelkeznek az alábbi tulajdonságokkal: 

- Képesek voltak 2012 nyarán szállítani C2-rendszereket. 

- Mindegyiküknek van end-to-end adatközpont-megoldása. Ebbe tartoznak teljes mértékben a kapcsolók és a 

menedzsmenteszközök. A csak blade switch-et gyártó cégek nincsenek benne a listában. 

- Képes megoldást nyújtani bármilyen szerver- vagy storage-infrastruktúra számára. Itt nem kerültek elemzésre 

a konvergens megoldások, mint a HP cég Virtual Connect vagy a Cisco cég Unified Computing System 

rendszerek. Csak olyan rendszerek jöttek szóba, amelyek szervergyártótól függetlenek. 

- Jelentős felhasználói érdeklődéssel rendelkeznek a piacon. 

4.10. ábra - Elemzett adatközponti infrastruktúragyártók és termékeik 
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A legtöbb megoldás új, és a VMWare szoftverre épül. A Forrester Wave elemzése az alábbi megállapításokat 

teszi: 

- A Cisco és a HP az erős versenyzők kategóriájába tartozik. Az adatközpontok előző fejezetben ismertetett öt 

kötelező szempontja közül kettőnek vagy többnek megfelelnek. A Cisco és a HP azzal különül el a többi 

elemzett cégtől, hogy teljes víziója van a VNI funkcionalitására vonatkozóan. A Cisco nem csak a legszélesebb 

hardver- és tulajdonságpalettát ajánlja fel, de az üzleti bevétel-kiadás szakértők számára elgondolkodtató 

megoldási lehetőségeket kínál fel a hibrid C2-re vonatkozóan. A HP eltérő megközelítést alkalmaz és a 

műveletek egyszerűségére, a virtuális és a fizikai hálózat szinkronizálására, valamint a hálózat összehangolt 

rétegbe történő integrálására fókuszál. 

4.11. ábra - Adatközponti infrastruktúragyártó cégek stratégiája és ajánlata 
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- Az Alcatel-Lucent, az Extreme Networks és a Juniper gyorsan építik ki az adatközponti infrastruktúra-

portfóliójukat. Mindegyik gyártó nemrég indította az adatközponti új hardverét, vagy már rendelkezik is a Cisco 

és a HP erőforrásainak kisebb halmazával. A Juniper közel egyéves QFabric terméke lehetővé teszi a 

felhasználóinak, hogy a hálózati platformot szabványosítsák, és a Junos nevű operációs rendszer segítségével 

programozott hálózatot alakítsanak ki. Az Extreme Networks jelentősen erősíti a viszonylag kis hatását a 

moduláris firmware, az ExtremeOS adatközponti funkciókkal való könnyű kiegészítésének köszönhetően. Az 

Alcatel-Lucent az OmniSwitch 6900 pod termékével jelentős mértékben egyszerűsíti az adatközponti hálózat 

menedzsmentjét. 

- Az Arista, az Avaya és a Brocade versenyzők különböző piaci szegmenseket szolgálnak ki. Ezeknek egyedi, 

saját kvalitásuk van, ami miatt figyelemre méltó helyen helyezkednek el. Az Arista switch-ek és operációs 

rendszerek kifinomult szervezeteket hoznak létre a rugalmas és gyors platformok fejlesztése érdekében, a nagy 

számolási igényű és financiális szemléletű piac számára. Az Alcatel-Lucent-hez hasonlóan az Avaya 

megoldások a teljes hálózatot egyetlen elemnek mutatják a bevétel-kiadás szakértők felé és automatikus 

telepítést kínál fel az olyan szolgáltatások részére, mint a videó, hang, és egyesített kommunikáció. A Brocade 

hardvercentrikus automatizmusa és tulajdonsággazdag kapcsolói jól illeszkednek a kutatási és fejlesztési 

piachoz. 

A továbbiakban az egyes cégek adatközponti infrastruktúráját ismertetjük. 

4.12. ábra - Adatközponti infrastruktúragyártó cégek összehasonlítása 
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4. 4.4. A C2-szolgáltatások 

A C2-felhasználóknak különböző alkalmazásokat kell futtatniuk a szolgáltatótól és a saját igényeiktől függően. 

Ezek nagymértékben befolyásolják a felhasználó saját C2-infrastruktúrájának fejlesztését. 

4.1. Azonosítás 

Nem számít, hogy az alkalmazás hol fut, helyben vagy a felhőben, tudnia kell kezelni a saját felhasználóit. 

Ehhez az alkalmazások megkérdezik a digitális identitást, amely bájtok halmaza segítségével írja le a 

felhasználót. Ez alapján az alkalmazás meghatározhatja a felhasználót, illetve annak jogosultsági lehetőségeit. 

A vállalaton belüli alkalmazások ebben a tekintetben tipikusan valamilyen névjegyzék- (LDAP  vagy Active 

Directory) alapú megoldásra épülnek. A C2-nek ettől függetlenül meg kell tartania a saját azonosítási 

szolgáltatásait. Ha például az Amazon C2-szolgáltatásokra jelentkezünk be, ahhoz az Amazon által definiált 

azonosítóra van szükség. A Google App Engine Google-azonosítót kér, míg a Windows esetén Windows Live 

ID szükséges a Microsoft C2-alkalmazásokhoz. 
 

Fontos: Nem számít, hogy az alkalmazás hol fut, helyben vagy a felhőben, tudnia kell kezelni a saját 

felhasználóit. A vállalaton belüli alkalmazások ebben a tekintetben tipikusan valamilyen névjegyzék- (LDAP 

vagy Active Directory) alapú megoldásra épülnek. 

Az azonosítási szolgáltatásoknak nem kell feltétlenül gyártóspecifikusnak lenniük. Az OpenID egy nyílt, 

decentralizált, egykapus szabvány, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy ezt a digitális azonosítást 

alkalmazva nagyon sok szolgáltatást használhassanak. Az OpenID egységes erőforrás-azonosító, URL (Uniform 

Resource Locator) formátumú és nem igényel központosított hitelesítést a felhasználók azonosításához. Mivel 

nincs szükség speciális hitelesítésre, nem-szabványos megoldások alkalmazása is lehetséges, beleértve a 

kártyákat, a biometrikus, illetve a jelszavas mechanizmusokat is. OpenID hitelesítést alkalmaz több nagy 

szervezet, amelyek közül megemlítjük a Google, az IBM, a Microsoft és a Yahoo cégeket. Az OpenID egy 

eszköz, amellyel a különböző Internet-helyeken használt bejelentkezési információkat konzisztens formában 

tarthatjuk. 
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Tehát: Az azonosítási szolgáltatásoknak nem kell feltétlenül gyártóspecifikusnak lenniük. Az OpenID 

egységes erőforrás-azonosító, és nem igényel központosított hitelesítést a felhasználók azonosításához. 

4.2. Integráció 

A C2-környezetben egymás között kommunikáló alkalmazások egyre inkább elterjedtek. Az előfizetők 

sokfajta infrastruktúraszolgáltatás-igénnyel jelennek meg a szolgáltatóknál. Ezek az üzenet sorba állási soroktól 

a komplex integrációs szerverekig sok terméket magukban foglalnak. Az integráció többnyire a C2 segítségével 

valósul meg; ezek az alkalmazások éppen ennek érdekében készülnek. 

Az Amazon SQS (Simple Queue Service) sorbaállási szolgáltatása megoldást nyújt az alkalmazások számára, 

hogy üzeneteket küldjenek a felhőben lévő várakozási sorokon keresztül. Az SQS a különböző várakozási sorok 

között üzenetreplikákat küld, így a várakozási sorból olvasó alkalmazás egy lekérdezés esetén nem látja az 

összes sor minden üzenetét. Az SQS nem garantál sorrendi kötést sem. Az elsőre hiányosságnak tűnő adottság 

egy egyszerűsítés, ami valójában az SQS számára éppen a skálázhatóságot nyújtja mindamellett, hogy a 

fejlesztőknek az SQS-t a hagyományos üzenetküldéstől eltérő módon kell használniuk. 
 

Fontos: Az integráció többnyire a C2 segítségével valósul meg; ezek az alkalmazások éppen ennek érdekében 

készülnek. 

Egy C2-alapú integrációra másik példa a BizTalk Services. Ahelyett, hogy várakozási sorokat alkalmazna, a 

BizTalk egy közvetítő szolgáltatást használ a felhőben, aminek következtében az alkalmazások a tűzfalakon 

keresztül képesek kommunikálni. Mivel a C2-alapú integráció különböző szervezetek között intenzív 

kommunikációt igényel, a tűzfalakon keresztül létrehozott alagutak témája komoly, megoldandó feladatnak 

számít. A BizTalk Services egyszerűsített munkafolyamat (workflow) lehetőséget nyújt, amivel az alkalmazások 

szolgáltatásokat ajánlhatnak ki, amelyeket egyéb alkalmazások felhasználhatnak. 

A C2-ben létező integrációs szolgáltatások egyre inkább kimagasló szerepet kapnak, ahogy fontosságuk nő a 

vállalaton belül. 
 

Tehát: A C2 integrációs funkciója egyre erősödik a szolgáltatások terjedésével. 

4.3. Térképek 

A webalkalmazások között egyre fontosabb szerepet kapnak a térképek. Például a szállodák és éttermek 

megmutatják a saját helyüket a portáljukon, lehetővé téve a látogatóknak, hogy otthoni lakcímükről eltaláljanak 

a célba. 

Az ilyen weboldal fejlesztését végzők nem rendelkeznek elég idővel vagy pénzzel (esetleg érdekeltséggel), hogy 

a saját térképadatbázisukat elkészítsék. Sok szervezet akarja az ilyen funkcionalitást, ami ezáltal C2-

szolgáltatásként jelenik meg és terjed el. A Google Maps és a Microsoft Virtual Earth termékek ilyen C2-alapú 

funkciókat nyújtanak, amit a fejlesztők a saját weboldalaikba építenek bele. Ezek a szolgáltatások valójában 

csak kiegészítik a létező webportálokat. 

4.4. Fizetési mód 

A C2-szolgáltatások költségének ismerete az előfizetők számára különösen fontos tényező a saját 

hardvereszközpark konfigurálása miatt is. A szervezettől függően szükséges vagy éppen tilos lehet az online 

fizetési eszközök használata. 

A gyakorlatban sok online fizető szolgáltatás létezik. Egyszerűen fel lehet iratkozni hitelkártyát elfogadó 

szolgáltatásra. Ilyen megoldást kínál fel a PayPal is. Ezzel az online fizetési szolgáltatással az előfizetők 

közvetlenül küldhetnek pénzt a vállalathoz. 

4.5. Keresés 
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Az oldalakon való keresési opció beépítése webszerverekre nem jelent újdonságot önmagában. Annak 

lehetősége, hogy ezt a hasznos funkciót kihasználjuk a vállalati weboldalakon vagy alkalmazásfejlesztésekben, 

nem kérdéses. 

A Microsoft Live Search szolgáltatása helyben és C2-alkalmazások számára engedi, hogy kereséseket adjanak 

fel és kapjanak rá válaszokat. 

A kereshetőség csak a vállalatra és tevékenységére korlátozódik. A vállalat fejleszthet olyan alkalmazást, amely 

mindkét területet figyelembe veszi. Ha egy vállalat filmadatbázissal rendelkezik, a film nevének begépelése 

esetén nemcsak a saját adatbázisában történhet keresés, hanem az Interneten található elemekre is rákereshet. 

Így kétfajta választ kapunk: egyik a cég belső adatbázisában, a másik az Interneten történt keresés eredménye. 

Ha csak egy számítógépet használnánk a C2 eléréséhez, a követelmények elég alacsony szintűek lennének. Csak 

a gép és az Internet-kapcsolat szükséges. A saját szervezet számára történő C2-szolgáltatások tervezéséhez 

viszonylag több időt kell eltölteni a legalkalmasabb hardver- és infrastruktúra-elemek meghatározásához. 
 

Tehát: A térképek, a fizetési mód és a keresés a C2 fontos szolgáltatásai. 

4.6. Webalkalmazások 

A C2 online alkalmazások száma már jelenleg is nagy és továbbra is egyre nő. A C2-szolgáltatók egy előre 

összeállított lista alapján kínálják a termékeiket. A Google által felajánlott alkalmazások a termelékenység 

irányába mutatnak. Ha a kiválasztott szolgáltató nem nyújtja a kívánt terméket, ez megkereshető egy másik 

szolgáltatónál és igénybe vehető onnan. A Force.com felajánlja a felhasználó számára a saját 

alkalmazásfejlesztésének lehetőségét, amit mások számára lehet elérhetővé tenni. Gyakori megoldás szokott 

lenni az is, hogy a szolgáltató ajánlja ki másik szolgáltató termékét a saját előfizetője számára. 

4.7. Alkalmazáspéldák 

A különböző szolgáltatók különböző C2-termékeket kínálnak. Az egyik legnépszerűbb C2-szolgáltató, a Google 

legfontosabb alkalmazásai a webmail, a naptár, az azonnali üzenetküldés, VoIP (Voice over IP) hangátvitel, 

webszerver stb. 

A dokumentumkezelő, illetve a táblázatkezelő webfelületen használható. A BlackBerry gyártótól származó 

dokumentumkezelő mobiltelefonos levelezést biztosít. Az alkalmazások kontrollja segítségével az előfizető 

vállalat rendszergazdái számára az üzleti szabályok szerinti információmegosztást nyújt vállalaton kívülre 

(naptár, dokumentumok stb.). 

A postaláda mérete felhasználónként 10 GB, ami hosszú időre megnyugtató lehetőség. A rendelkezésre állás 

99,9 %, és 24/7 formában telefonos ügyeletet nyújtanak. Az egyébként kikapcsolt állapotban lévő reklámozási 

lehetőséget a vállalati előfizetők megrendelhetik. Mindezt a szolgáltatást a Google cég azonosítónként, évente 

50 USD áron kínálja. Más C2-szolgáltatók hasonló megoldásokat kínálnak. Az megfigyelhető, hogy a 

szolgáltatási termékpalettában két cég nem ajánlja ugyanazt azonos költségen. 

4.8. Webprogramozói interfészek 

A C2-szolgáltatók API (Application Programming Interface) interfészeket kínálnak fel az alkalmazások 

fejlesztéséhez. A különböző szolgáltatók által felkínált API-k eltérnek egymástól, ezért az ezekkel való 

fejlesztői munka előzetes tájékozódást feltételez. 

4.13. ábra - Az API programok közötti munkavégzése 
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Az API nem más, mint egy utasításokból és szabványokból álló halmaz, amelyekkel leginkább webalapú 

programokat lehet elérni. A szoftvercégek nyilvánosságra hozzák a saját API-jaikat, ezáltal más 

szoftverfejlesztők ezekre épülő termékeket tervezhetnek. Például az Amazon által felkínált API segítségével az 

Amazon webszerveren tárolt információt könnyen el lehet érni. Az Amazon API segítségével egy harmadik fél 

webszervere közvetlenül képes elérni az Amazon termékeket. 
 

Fontos: Az API nem más, mint egy utasításokból és szabványokból álló halmaz, amelyekkel leginkább 

webalapú programokat lehet elérni. 

Az API-k lehetővé teszik, hogy a programok egymás között párbeszédet folytassanak. Ezek nem felhasználói 

interfészek, így a programok a felhasználók igénybevétele nélkül képesek kommunikálni egymással. Amikor az 

Amazon-szerveren keresztül vásárolunk és megadjuk a hitelkártyánk számát, az Amazon API segítségével 

elküldi a bankkártya adatokat a távoli alkalmazásnak, amely leellenőrzi a megadott adataink helyességét. 

Mindebből a felhasználó csak annyit lát, hogy megadta a hitelkártyája adatait. Háttérben az API végzi el a 

tranzakciót. 

Az API-t tekinthetjük C2 SaaS (Software as a Service) szolgáltatásnak, mivel a szoftverfejlesztőknek a program 

írását nem kell a nulla állapotból kezdeniük. Ahelyett, hogy mindent végző programtermék (e-mail, számlázás 

nyomkövetés stb.) fejlesztésére kerülne sor, az alkalmazás azon elemeket kínálhatja fel, amelyeket más 

alkalmazás számára a legjobban képes nyújtani. 

Az API-ban azok a szabályok vannak rögzítve, amelyek segítségével két elem kommunikálni képes. API-k 

segítségével az oda-vissza hívásokat webszolgálatok kezelik. A webszolgálat nem más, mint szabványok 

gyűjteménye, beleértve az XML (Extensible Markup Language) programozási nyelvet is, amely lehetővé teszi 

az alkalmazások számára, hogy az Internet felett kommunikáljanak. Mint ismeretes, az XML egy általános célú 

leíró nyelv, ami az adatstruktúrát definiálja olyan módon, hogy úgy a gép, mint az ember olvasni és értelmezni 

tudja. 
 

Fontos: Az API-t tekinthetjük C2 SaaS (Software as a Service) szolgáltatásnak, mivel a szoftverfejlesztőknek a 

program írását nem kell a nulla állapotból kezdeniük. 

Az API egy szoftver kódrészlet, amely XML üzenetek sorozata. Ilyen részlet a Google Maps API szintről az 

alábbi módon néz ki: 

   <script type="text/javascript" 

               src="http://www.google.com/jsapi?key=ABCDEFG"></script> 

               <script type="text/javascript"> 

               google.load("maps", "2.x"); 

               // Call this function when the page has been loaded 

               function initialize() { 

               var map = new google.maps.Map2(document.getElementById("map")); 

               map.setCenter(new google.maps.LatLng(37.4419, -122.1419), 13); 

               } 

               google.setOnLoadCallback(initialize); 

               </script> 

A programozó felhasználja az API-kat azáltal, hogy felprogramozza az új vagy meglévő alkalmazásokat annak 

érdekében, hogy a távoli alkalmazások számára a szükséges XML üzeneteket előállítsa. Így például, ha e-mail 

üzeneteket akarunk archiválni a C2-ben, felhasználhatunk olyan API-t, amely a bejövő postaládánkból 

automatikusan küldi át az archívumba a leveleket. 

Az API-jaikat nyilvánosságra hozó cégek ezeket az elemeket egy nagyobb csomag, a szoftverfejlesztő csomag, 

kit (SDK – Software Development Kit) részeként kezelik, amely magában foglalja az API-t, a programozási 

eszközöket és a dokumentációt. 

Az API-k és a webszolgálatok láthatatlanok a felhasználók számára, miközben a C2-szolgáltatásokat használják. 

Ezek célja, hogy a háttérben, csendben működjenek, elvégezve azokat a feladatokat, amire létrehozták. 
 

Fontos: Az SDK részei: API, programozási eszközök és dokumentáció. 
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Az XML nem az egyetlen szabvány, amivel az API-k működhetnek. Más szabványok közül megemlítjük az 

alábbiakat: 

- SOAP (Simple Object Access Protocol): A SOAP kódolja az XML üzeneteket olyan módon, hogy ezeket 

bármely operációs rendszer képes átvenni és értelmezni, függetlenül a hálózati protokoll típusától. 

- UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Az UDDI egy XML-alapú könyvtár, amely az 

üzlet számára biztosítja a listázást, a kölcsönös keresést és a webszolgálatokon keresztüli együttműködést. 

- WSDL (Web Services Description Language): A WSDL az UDDI SOAP-ja, vagyis egy XML alapú nyelv, 

amelyet az UDDI-n belüli szolgáltatások leírására használnak. 

Sok különböző API létezik, amelyekkel a vállalatunkat a C2-alkalmazásokhoz tudjuk kapcsolni. A C2 

felhasználásához szükséges a körültekintés, ami alapján sorra kerülhet saját API-k létrehozása is. 
 

Tehát: Népszerű API szabványok: XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access 

Protocol), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), WSDL (Web Services Description 

Language). Gyártóspecifikus API-k is léteznek. 

4.9. C2-API-példák 

A Google Gadget-ek (szerkentyű) olyan asztali keresőalkalmazások, amelyekkel a felhasználók kereshetnek az 

e-mailek, az állományok, a webtörténetek és a chatüzenetek között. Ezt Google Desktop Search néven hirdette 

meg a Google cég, amely alkalmazás a számítógépen olyan gyorsan és könnyen keres az információkban, mint a 

web a Google segítségével. A Google Gadget API három nyelvből tevődik össze: 

- XML: Ez a nyelv teszi lehetővé, hogy a gadget specifikációját megírjuk. A gadget egy XML fájl, amely a 

Google által kereshető módon, valahol a weben helyezkedik el. Az XML fájl tartalmazza a gadget 

feldolgozásának és kezelésének utasításait. Az XML fájl tartalmazhat mindenfajta adatot, vagy URL-

hivatkozásokat, ahol az adat elérhető. 

- HTML: Ez a leíró nyelv formázza az oldalakat a weben. Általánosan felel a weboldalak statikus részeiért. A 

HTML és az XML hasonlít egymásra, de a HTML a webdokumentumokat formázza, miközben az XML az 

adatstruktúrát írja le. 

- JavaScript: Ez egy szkript nyelv, amellyel a gadget-ek dinamikus viselkedését lehet definiálni. 
 

Fontos: A Google Gadget API-részei: XML, HTML, JavaScript. 

A Google Desktop Search egy ingyenes, letölthető alkalmazás az asztali gépen tárolt információban való 

kereséshez (http://desktop.google.com). Az alkalmazás lokálisan működik, miközben az alábbi lehetőségeket 

nyújtja: 

- Keresés a teljes rendszeren: A felhasználó az elektronikus levelei között, valamint az állományok széles 

palettáján kereshet: Microsoft Outlook, Outlook Express, Microsoft Office fájlok, szöveg, Internet Explorer 

weboldal történeti állománya, valamint az AOL Instant Messenger chatüzenetei. 

- Nagysebességű keresés: A Google.com több millió weboldal keresését képes elvégezni a másodperc töredéke 

alatt. A Google Desktop Search hasonló technológiával készült és a helyi merevlemezen is képes gyors keresést 

végezni. 

- Az asztali gépes eredmények Google.com-ról történő könnyű elérése: A GDS a helyi gépen és a weben 

párhuzamos keresést tesz lehetővé. Amikor a felhasználó a Google.com segítségével, böngészőn keresztül keres, 

a GDS a helyi gépen párhuzamosan is keresést végez. Ha kapcsolódó eredményt talál, ezeket a Google.com 

találati listájába helyezi bele. Így a felhasználónak nem kell előzetes döntést hoznia, hogy a weben vagy a helyi 

gépen végeztesse a keresést. 

http://desktop.google.com/
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- Dinamikus eredmények: A számítógépeken megszokott hagyományos kereséstől eltérően, amely naponta 

egyszer végez frissítést, a GDS folyamatosan végzi a frissítést a legtöbb fájltípusra. Amikor a felhasználó egy 

újabb levelet tölt le, pl. az Outlook segítségével, azt másodpercek alatt meg lehet találni. 

A Google  Data API-k egyszerű, szabványos protokollt nyújtanak a webes adatok írásához és olvasásához. 

Ezek az üzleti funkciók széles körét foglalják magukba, amelyekkel a C2-n belüli és kívüli alkalmazásokat 

lehetséges összekötni. A REST típusú API-k az AtomPub (Atom Publishing Protocol) protokollra épülnek és az 

Atom szindikátus formátumot használják az adatok reprezentálásához, valamint a HTTP kommunikációjához. A 

teljesség igénye nélkül a Google Data API-k az alábbiak: 

- Google Apps APIs 

- Google Base Data API 

- Blogger Data API 

- Google Book Search Data API 

- Google Calendar Data API 

- Google Code Search Data API 

- Google Contacts Data API 

- Google Documents List Data API 

- Google Finance Portfolio Data API 

- Google Health Data API 

- Google Notebook Data API 

- Picasa Web Albums Data API 

- Google Spreadsheets Data API 

- Webmaster Tools Data API 

- YouTube Data API 
 

Fontos: A Google az egyik legnépszerűbb C2-szolgáltató. 

A Salesforce.com és a Google összefogása segített a programozóknak, hogy C2-alkalmazásokat fejlesszenek. A 

Force.com Toolkit for Google Data API-k olyan eszközöket és szolgáltatásokat nyújt, amelyek a Google Data 

API-k előnyeit felhasználva a fejlesztőknek egy közös, szabványos API-tárat tesz hozzáférhetővé ahhoz, hogy a 

Google-szolgáltatásokat a saját alkalmazásokba és a projektekbe beépíthessék a Force.com címen. Ezek az API-

k a következő címeken érhetők el: http://developer.force.com és a http://code.google.com/p/apex-google-data/. 

A Salesforce.com és a Google közötti együttműködés eredményeként a fejlesztők egy multicloud felületet 

kapnak, hogy alkalmazásokat fejlesszenek és futtassanak. A Force.com Paas (Platform as a Service) C2-

szolgáltatás, valamint a Google nyílt forráskódú API-k erőteljes webes alkalmazások létrehozását teszik 

lehetővé. 

A GoGrid API egy webszolgáltatás, amely a fejlesztők számára a GoGrid C2 infrastruktúra használatának 

ellenőrzési lehetőségét kínálja fel. A GoGrid API kétutas kommunikációt végez az ellenőrzési funkció 

működtetéséhez. Ezen API-kat az alábbi célokra használják: 

- Hálózati szerverek automatikus skálázása, 

- Listához rendelt publikus és privát IP-címek, 

- Szerverek törlése, 

http://developer.force.com/
http://code.google.com/p/apex-google-data/
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- Listafizetési részletezés. 

A GoGrid API ReST alapú Query (lekérdezés) interfésze azon egyének számára készült, akik a C2-

infrastruktúrahasználatot programozott módon óhajtják ellenőrizni az Internet felett. A GoGrid API 

használatához előfizetőnek kell lenni és programozási ismeretekkel kell rendelkezni. A támogatott programozási 

nyelvek a következők: Java, PHP, Phyton, Ruby. 
 

Fontos: A Salesforce.com és a GoGrid népszerű C2-szolgáltatók. 

Az Apex  Web Service  API a leginkább elterjedt vállalati webszolgáltatás, ami a Salesforce.com 3,7 milliárd 

szolgálat tranzakciójának több, mint 50%-át kezeli. Ez a szolgáltatás egyetlen lekérdezéssel komplex 

adatviszonyok kezelésére képes, mint amilyen az egy azonosítóhoz tartozó információhalmaz, az általa vásárolt 

termékek, a hozzá tartozó szerződések. Az adatbázisoknál ismeretes JOIN funkcióhoz hasonlóan, ez a képesség 

az integráció gyorsaságát és egyszerűségét segíti. Ezáltal egyedi megoldásnak számít. Az Apex C2 Saas 

(Software as a Service) szolgáltatás típusú alkalmazások fejlesztésére alkalmas platform, ami a Salesforce.com 

CRM (Customer Relationship Management) funkcionalitásra épül. Az Apex segítségével a fejlesztők a 

Salesforce.com back-end adatbázist és a kliensszerver-interfészeket érik el, hogy SaaS alkalmazásokat hozzanak 

létre. Ez az API a fejlesztőknek közös SaaS elemeket kínál fel, mint amilyenek a widget-ek vagy a több-bérlős 

adatbázisok, anélkül hogy az SaaS programok mögötti hagyományos infrastruktúrát különösebben fejleszteni 

kellene. Az Apex platformoknak három eszközük van: 

- Apex  Builder: Igény szerinti elem, amely korlátos tulajdonságokkal fogd-és-vidd módon egyszerű hangolást 

enged. 

- Apex  API : A Salesforce.com szerverekről nyers adatok lekérését végző módszer. Az API-t a Salesforce.com 

számára külső programok használhatják, mint amilyenek a Java alkalmazások, amelyek a Salesforce.com 

azonosítóhoz tartozó információk elérését igénylik. 

- Apex  Code: A Salesforce.com szervereken futó programozási nyelv. Ez a fejlesztésben rugalmasságot nyújt, 

miközben a kliensek és a szerverek közötti hívások számát minimális szinten tartja. 

Az alábbi Apex API példakód egy olyan rendszert definiál, amely megakadályozza az elektronikus levelekből 

származó duplikált rekordok számára, hogy a rendszerbe bekerüljenek. 

   trigger blockDuplicates_tgr on Lead bulk(before insert, before update) { 

                 /* 

                 * begin by building a map which stores the (unique) list of leads 

                 * being inserted/updated, using email address as the key. 

                 */ 

                 Map<String, Lead> leadMap = new Map<String, Lead>(); 

                 for (Lead lead : System.Trigger.new) { 

                   if (lead.Email != null) { // skip null emails 

                     /* for inserts OR 

                * updates where the email address is changing 

                * check to see if the email is a duplicate of another in 

                * this batch, if unique, add this lead to the leadMap 

                */ 

                     if (System.Trigger.isInsert || 

                         (System.Trigger.isUpdate && 

                lead.Email != 

                          System.Trigger.oldMap.get(lead.Id).Email)) { 

                       if (leadMap.containsKey(lead.Email)) { 

                          lead.Email.addError('Another new lead has the 

                            same email address.'); 

                       } else { 

                          leadMap.put(lead.Email, lead); 

                       } 

                  } 

                } 

                   } 

                   /* Using the lead map, make a single database query, 

                   * find all the leads in the database that have the same email address 

                   * as any of the leads being inserted/updated. 

                   */ 

                   for (Lead lead : [select Email from Lead where Email IN 
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                     :leadMap.KeySet()]) { 

                       Lead newLead = leadMap.get(lead.Email); 

                  newLead.Email.addError('A lead with this email address already 

exists.'); 

                   } 

               } 

Az ipar által 2013-ban elemzett és értékelt Top10 storage-szolgáltatás az alábbi ábrán látható. 

4.14. ábra - Top10 ipari C2-storage-szolgáltatások 

 

Példa a „Just Cloud" storage-szolgáltatás véleményezésére, amit a profitszféra képviselőiből összeállt független 

értékelők 2013-ban állítottak össze. 

4.15. ábra - Top10 ipari C2-storage-szolgáltatások értékelése (szempontok) 
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4.16. ábra - Top10 ipari C2-storage-szolgáltatások értékelése (platform, támogatás) 

 

4.17. ábra - Top10 ipari C2-storage-szolgáltatások értékelése (tulajdonságok) 
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Tehát: Népszerű C2 API-készítő cégek: Google, Salesforce.com, GoGrid, Apex. 

5. 4.5. A C2-kliensek 

A felhasználók számítógépén futó kliensek határozzák meg, hogy milyen módon történik a C2-szolgáltatásokkal 

való interakció. A C2-kliens fogalomra két definíciót is adhatunk: 

a) A C2-kliens nem más, mint számítógéphardver és/vagy -szoftver, amely a C2-alkalmazások kézbesítését 

végzi, vagy amelyet speciálisan C2-szolgáltatások kézbesítésére terveztek, és amely nélkül maga a C2 sem 

létezne. 

b) A C2-kliens egy interfész a C2 és a közönséges számítógép között, amelyet webböngészőn és vékony 

terminálokon keresztül használnak. 
 

Fontos: A C2-kliens egy hardver- és/vagy egy szoftvertermék, amelyet speciálisan a C2-szolgáltatásokra 

terveztek. 

A C2-klienseket hardver és szoftver szempontjából is csoportosítani lehet. Különböző típusú kliensek 

kapcsolódhatnak a C2-szolgáltatásokhoz, és mindegyik különböző módon kezeli le az alkalmazások és az 

adatok közötti interakciót. A vállalattól és az igényeitől függően ezek az eszközök vagy eszközcsoportok 

rendelkezésre állnak. A klienseken elérhető adatokkal való manipuláció olyan tényezőktől függ, mint a konkrét 

igények, valamint e klienstípusok előnyei és hátrányai. 

5.1. Hardverkliensek 

Három fajta hardverklienst különböztetünk meg: vastag, vékony, illetve mobil. A mobilkliens kategória az 

utóbbi években további irányokba bomlott szét és fejlődik. 

5.2. Vastag kliens 

Ez a gép sok interfésszel, belső memóriával és I/O eszközökkel rendelkezik. Tulajdonképpen egy teljes 

funkcionalitású számítógép, függetlenül attól, hogy kapcsolódik vagy sem a hálózathoz. Ezt a vastag klienst 

sokféle feladatra lehet felhasználni. Erre jó példa az asztali személyi számítógép. 
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5.3. Vékony kliens 

Ez a gép csak speciális feladat elvégzéséhez szükséges komponensekkel rendelkezik. Bizonyos extrém esetekben 

csak bemeneti és kimeneti interfészei vannak. Nincs háttértárolója, ami miatt nem lehet szoftvert telepíteni rá. 

Ehelyett csak programokat képes futtatni és adatokat elérni a szerverről. Egy konkrét ilyen példa az OnLive 

hardver. 

5.4. Mobil kliens 

A mobilkliensek palettája a laptopoktól a PDA-kig, valamint az olyan okostelefonokig tart, mint az iPhone vagy 

a BlackBerry. Nem jellemző, hogy egy speciális erős alkalmazást használnánk a PDA-n vagy az okostelefonon, 

de a laptop felhasználók úgy kapcsolódhatnak a C2-höz és érhetik el az alkalmazásokat, mint az asztali 

számítógépükről. 

A mobilklienseknél biztonsági és sebesség korlátok léteznek. Mivel a kliensek a C2-höz különböző helyekről 

kapcsolódnak, ahonnan nem feltétlenül létezik megfelelő feltétel (pl. szálloda), nem lehet előre tudni a használt 

eszköz hálózati sávszélességét. Ugyanakkor nem minden alkalmazás igényel nagysebességű kapcsolatot, mint 

ahogy várhatóan a mobilfelhasználók sem fognak gigabájt méretű adatokat elhelyezni az adatbázisba. Mivel a 

felhasználó maga hozhatja létre a saját C2 alkalmazásait, a saját ügyességén múlik a használhatósága. 

Ugyanakkor egy alkalmazásnak szüksége lehet nagyméretű adatok elérésére az adatbázisból. 
 

Fontos: Mobil klienseknél a biztonság és a sebesség korlátos jellemzők. 

A biztonság egy kiemelt szempont, de ugyanakkor két oldala van. Egyik oldalról könnyű egy laptopot elveszíteni 

a rajta lévő érzékeny adatokkal. Másik oldalról, ha az adatokat a C2-ben tároljuk, a laptopon csak kevés fájl 

létezik és egy esetleges elvesztés esetén csak minimális mennyiségű érzékeny adat kerül ki a felügyeletünk alól. 

Természetesen, ennek ismerete és mérlegelése a felhasználó részéről nagyon fontos, mivel a C2 is csak 

csökkenteni tudja az ilyen fajta veszteséget, teljes mértékben kiküszöbölni nem képes. 

Az iPad megjelenésével előtérbe kerültek a táblagépek, hirtelen megnőtt a kereslet irántuk. Az Apple egy olyan 

könnyen hordozható terméket kínál, ami megfizethető, és olyanok számára is könnyen használható, akiknek 

nem munkaeszközük a számítógép, hanem inkább csak multimédiás tartalmak megtekintéséhez, Internetezéshez 

használják a számítógépet. Mivel elég sok az átmenet, ezért a táblagépeket többféleképpen csoportosíthatjuk, 

osztályozhatjuk. 

A Slate (palatábla) típusú gépek a legismertebb csoport. Egy kijelzőből és egy vagy pár darab gombból állnak. 

Billentyűzettel nem rendelkeznek, de egyes gyártók biztosítanak külön megvásárolható klaviatúrát gépeikhez. A 

szövegbevitel kézírás-felismeréssel vagy virtuális billentyűzettel történik. A bennük rejlő processzor és hardver 

szerint még két csoportra bonthatjuk őket: írótábla (Slate), illetve mobil felépítésű írótábla. 

Írótábla (Slate): A hagyományos írótábla a notebookokban is használt processzort és hardverelemeket tartalmaz. 

Főleg ipari és oktatási célokra használják. Ipari felhasználásnál gyakoriak a víz-, hő- vagy ütésálló változatok. 

Mobil felépítésű írótábla: Legjellemzőbb típusa az Apple iPad-je. Átmenet az írótáblák (Slate) és az 

okostelefonok között. Processzora és hardverelemei főleg okostelefonokból átvett alkatrészek. Ennek 

köszönhetően fogyasztásuk alacsony, így egy töltéssel is sokáig használhatóak. Népszerűségük abban a 

felismerésben rejlik, hogy azok, akik számítógépüket kikapcsolódásra, és nem munkájuk miatt használják, egy 

könnyen használható eszközhöz juthassanak. A leggyakrabban használt programokat (e-mail, fényképek, 

videók, Internet, közösségi oldalak, e-könyv olvasás) könnyen kezelhető és átlátható formában teszi elérhetővé a 

használójuknak. Hátrányuk, hogy teljesítményük elmarad a hagyományos notebookétól. Az Apple sikerén 

felbuzdulva egyre több gyártó próbál az iPad-hez hasonló táblagépet piacra dobni. 
 

Fontos: A palatábla típusú gépek két fő csoportba sorolhatók: notebook írótábla, illetve mobil írótábla. A 

fogalmak még fejlődnek. 

Tablet PC: Az átalakítható Tablet PC átmenet a hagyományos notebookok és az írótáblák (Slate) között. 

Használható hagyományos notebookként is, de a kijelző elfordításával egy érintőképernyős írótáblát kapunk. 
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Előnye, hogy írótáblaként és hagyományos notebookként is tudjuk használni. Hátránya a súlya, ami a 

notebookokéhoz hasonlóan viszonylag nagy. 

A tablet (táblagép) olyan hasznos, hordozható eszköz, amely azok számára is könnyen használható, akiknek 

nem munkaeszközük a számítógép, hanem inkább csak multimédiás tartalmak megtekintéséhez, Internetezéshez 

használják a számítógépet. A tablet a notebook utódjának tekinthető. 

E-könyv-olvasó, E-book: Az e-könyv-olvasókat, mint a nevükből kiderül, digitális könyvek olvasására találták 

ki. Az ötlet a 70-es évekre nyúlik vissza, a 90-es évektől pedig több eszköz és technológia is megjelent, mely 

alkalmas elektronikus könyvek olvasására. 2007-ben az Amazon (amazon.com) Kindle olvasója nagy előrelépés 

volt az e-bookok világában. Az amazon.com-on 2010-ben a digitális könyvek eladásai túlszárnyalták a 

hagyományos könyvek eladásait. Az e-könyvek olvasására is alkalmas iPad is előrelendíti a digitális könyvek 

terjedését. 

Booklet: A bookletek kinézetre leginkább egy könyvhöz hasonlítanak, gyakran két képernyővel. Főleg 

szervező, levelező, projektmenedzselő eszközként használják. A bevitel kézírás-felismeréssel történik. 

Hibrid és egyéb táblagépek: A táblagépek csoportosítása elég nehéz, mert léteznek olyan eszközök, melyek 

több csoportba is beletartozhatnak. Az iPad-et is nevezhetjük egy multifunkciós írótáblának, de e-könyv-

olvasónak is. Léteznek olyan hibrid táblagépek, melyek leginkább az átalakítható Tablet PC-kez tartoznak, de a 

kijelző és a billentyűzet különválasztható, így egy teljes értékű írótáblát kapunk. 
 

Fontos: A mobil kliensek gazdag tárháza fejlődés alatt van, ami új elemek megjelenéséhez, illetve a meglévők 

eltűnéséhez vezethet. 

A legtöbb C2-szolgáltatást vastag klienssel lehet használni (pl. Amazon Simple Storage Service – S3, Elastic 

Compute Cloud – EC2, Microsoft LiveMesh). Az Amazon S3 nevű Internetes storage-webszolgálat interfészt 

működtet a C2-adatok letöltése és feltöltése céljából. Ezt a szolgáltatást az Amazon EC2 használja a C2-

kapacitás skálázásához. Az AMI (Amazon Machine Image) egy virtuális gép, ami az EC2 felett fut, amit a 

felhasználó hoz létre és tölt fel az S3-ra. A Microsoft LiveMesh szolgáltatás egy szinkronizációs rendszer a 

különböző gépeken tárolt adatok megosztása, hozzáférése és szinkronizálása érdekében. 

Ezzel ellentétben a vékony kliensek nagyon speciális alkalmazásokat futtatnak. Az OnLive szolgáltatás igény 

szerinti játékokat működtet. A játékok az OnLive C2 szerveren futnak. Az OnLive MicroConsole modul a 

billentyűzetről, gamepad-ről vagy egértől fogadja az inputot és tovább küldi a C2-be. A grafikus és hangkimenet 

streaming formájában a MicroConsole-hoz kerül, amely a képet a televízió képernyőjén jeleníti meg. Ez a 

hardver más funkcióra nem alkalmas. 

A mobilkliensek esetén a futtatható célalkalmazások száma jelentős. Egyre inkább elterjedőben van az a 

megoldás, hogy a különböző klienseken ugyanazt a szolgáltatást (természetesen a képernyő lehetőségeihez 

szabva) el lehessen érni, valamint a C2 segítségével az ezek közötti szinkronizáció automatikusan megtörténik. 

Erre példaként a Microsoft Windows8 (asztali, tablet és okostelefon változat), valamint az Apple iOS (iPad, 

iPhone, iMac) rendszerek említhetők meg. 
 

Tehát: A C2 hardverkliensek típusai: vastag, vékony, illetve mobil. 

5.5. Szoftverkliensek 

A szoftverklienseket három csoportba sorolhatjuk. Ez a csoportosítás az alapján történik, hogy az adott 

szoftver mennyire asztali gépre vagy webre jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. 

5.5.1. Vastag kliens (rich/fat) 

Az asztali gépen futó Internetes alkalmazások vagy vastag kliensek olyan alkalmazások, amelyek a hálózati 

lehetőségeket is felhasználják, de képesek önállóan is működni. Utóbbi esetben a funkcionalitás érthető okok 

miatt korlátos. Példák erre a Microsoft Outlook e-mail kliens vagy az iTunes médialejátszó. Ezeket az 

alkalmazásokat fel kell telepíteni a felhasználói gépre, mivel nem az operációs rendszer részei. 
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5.5.2. Okoskliens 

Az okosklienseket a klienshardverre kell telepíteni, de az installálás és a frissítés a hálózaton keresztül 

automatikusan történik. 

5.5.3. Webalkalmazások/vékony kliensek 

Ezeket az alkalmazásokat csak ritkán kell telepítenie a felhasználónak. Jó példa erre a Google Naptár, amely az 

azonosítóhoz tartozó esemény bejegyzéseket automatikusan aktualizálja a kapcsolódó, különböző 

szoftverklienseken. Ez azért lehetséges, mivel az ilyen típusú kliensek tipikusan webböngészőben működnek. 
 

Fontos: A C2-szoftver klienscsoportok aszerint alakultak ki, hogy mennyire asztali gépre vagy webre jellemző 

tulajdonságaik vannak. 

A C2 elérése több különböző módszerrel is lehetséges. A Live Mesh webalapú, illetve kliensmegoldást is 

felajánl. Ez a különböző felhasználói csoportok számára eltérő lehet. Jó példa erre az az eset, ahol a felhasználó 

személyek webalapú eszközt, míg az adminisztráció és a fejlesztés parancsértelmező soros eszközt használnak. 

Néha ezeket az alkalmazásokat offline módba lehet kapcsolni. Ilyen eset van a Google Naptár, illetve a Gmail 

alkalmazásoknál. A böngészőbe telepített szoftvermodul (gear - készülék) Internet nélkül csak olvasási módban 

képes működtetni a szolgáltatást. Az új elektronikus üzenetek elküldésére a hálózati kapcsolat visszaállása után 

van lehetőség. 

Egy másik megközelítés alapján a C2-szolgáltatások elérése három szoftvertípussal lehetséges: webalapú 

kliensel, kliensalkalmazással, C2-kiterjesztéssel rendelkező alkalmazással. 

A webalapú klienseket például a Salesforce.com CRM (Customer Relationship Management), a Google Apps 

vagy Google Docs rendszereknél használják. A Google Docs egy offline C2 szoftverberendezés. 

Szövegszerkesztőt és prezentációkészítőt tartalmaz. 

A kliensalkalmazásokra példa a Microsoft Live Mesh modul, amely webalapú megoldással is rendelkezik. Az 

Amazon EC2 egy parancsértelmező soros rendszer, amely Java-ban írt eszközöket tartalmaz. Ezeket 

Linux/UNIX vagy Windows parancssorból lehet futtatni és az Amazon EC2 API funkciókat hűen utánozzák. 

A C2-kiterjesztéssel rendelkező alkalmazások olyan kategóriát képeznek, amelyek opcionálisan a C2-höz 

képesek kapcsolódni. Ilyen példa a Mathematica és a Matlab. Ezek képesek felhasználni a C2-t a költséges 

számolások elvégzéséhez. Az ilyen esetekben egy vagy több Amazon EC2 célkódot fel kell konfigurálni. A 

számolásokhoz akár a klasztert is fel lehet használni. A Matlab kétfajta működési módot támogat: kötegelt 

(batch), illetve párbeszédes (interaktív). Kötegelt munkavégzésnél a Matlab felhasználó a munkát elküldheti az 

ütemezőhöz, leállíthatja a Matlab programot és az eredményt később kapja meg, miután a munka lefutott. 

Párbeszédes munkavégzésnél a felhasználó közvetlenül kapcsolódik a Matlab worker-ekhez (munkavégző CPU 

magokhoz) a klaszteren belül. A felhasználó által elküldött parancsok azonnal lefutnak és az eredmények a 

parancs futtatása után rendelkezésre állnak. A forgalmazott adatmennyiségtől függően a válaszidők alacsonyak 

lehetnek. 
 

Fontos: A tudományos számoló programcsomagok (Mathematica, Matlab) is képesek a C2-szolgáltatásokat 

felhasználni. 

 

Tehát: A C2-szoftverkliensek típusai: vastag, okos, vékony. 

5.6. A C2-kliensek előnyei és hátrányai 

Az asztali alkalmazásokhoz képest a C2-klienseknek van néhány nyilvánvaló előnyük. Ezek közül az egyik az, 

hogy a számolási feladat a felhasználói terminálról az adatközpontokba kerül át, ahol a C2-alkalmazások 

telepítése történik. 

Ez lényegesen csökkenti a végfelhasználó gépének hardverkorlátaiból származó akadályokat, mivel a C2 

segítségével szignifikánsan nagyobb CPU-, illetve memóriakapacitás erőforrásokhoz lehet hozzáférni, anélkül 
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hogy a helyi gépen nagy volumenű beruházásra kerülne sor. A legtöbb esetben nincs szükség a kliensgépen 

telepítésre. Ez akkor igaz, ha a webalapú kliens a gépen már rendelkezésre áll. Más esetekben bővítmény (plug-

in) szoftver telepítésére lehet szükség. Ilyenkor a verzióváltás és a frissítés automatikusan történik. Minden 

Internet-kapcsolattal rendelkező számítógép a C2-szolgáltatásokhoz való hozzáférési pont lehet, függetlenül a 

kliensgép operációs rendszerétől. A számítógépes vírusfertőzés lecsökkenthető, ha nem futtatunk lokálisan 

programokat. 

Annak ellenére, hogy a C2-szolgáltatásokat webböngésző segítségével érjük el, szükség lehet bizonyos 

bővítmények (pl. Flash, Java stb.) telepítésére. Ez nem történhet meg bármely felhasználó számára bármely 

hardverplatformon. A teljesítmény és a biztonság a felhasználók számára itt is kiemelt prioritással kezelt 

szempontok kell, hogy legyenek. Az összes adat, felhasználói bemenet stb. a szerverhez és onnan vissza a 

kliensgéphez el kell, hogy jusson, miközben a késleltetés és az oda-vissza terjedési idő komoly problémákat 

okozhat. Mivel az összes jelszó, hitelkártya-információ egy nem biztonságos hálózaton, az Interneten keresztül 

halad, a titkosítási megoldások alkalmazása elkerülhetetlen. 
 

Fontos: A bővítmény (plug-in) szoftvermodul telepítése nem történhet meg bármely felhasználó számára 

bármely hardverplatformon. 

Ugyancsak ki kell emelnünk, hogy nem létezik közös szabvány a C2-kliensek számára. Minden egyes kliens 

csak a saját szolgáltatáshalmazával dolgozik. Emiatt egy bizonyos szintű együttműködési szint szükséges a 

különböző entitások részéről. 
 

Tehát: A C2-szolgáltatásokkal a kliensek helyi erőforrását nem kell bővíteni, mivel a számolási feladat a 

felhasználói terminálról az adatközpontokba kerül át. 

6. Fejezetkérdések 

1.) A C2-infrastruktúra milyen fontos elemekből áll? 

2.) Mit jelent a virtuális hálózati infrastruktúra? 

3.) Mi a konvergens infrastruktúra? 

4.) Melyek a szerver-virtualizáció katalizátorai? 

5.) Soroljon fel öt elvárást, amelyek a C2-infrastruktúra gyártók felé fogalmazódtak meg! 

6.) Melyek az adatközpont kötelező szempontjai? 

7.) Milyen adatközpont-osztályokat ismer? Mik ezek jellemzői? 

8.) Miben különbözik a C2-storage és a klasszikus tárolás? 

9.) Mit jelent a C2-storage menedzselhetősége? 

10.) Mi jellemzi a C2-storage teljesítményét? 

11.) Mi a többszörös bérlés és a skálázhatóság a C2-architektúránál? 

12.) Mire vonatkozik a rendelkezésre állás és a kontroll a C2-storage esetén? 

13.) Milyen hatékonysági és költségmegfontolások léteznek a C2-storage-architektúránál? 

14.) Mi a C2-platform? 

15.) Soroljon fel öt C2-alkalmazástípust és jellemezze ezeket! 

16.) Milyen alkalmazáspéldákat ismer? Soroljon fel legalább ötöt! 
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17.) Mi az API és miért használják a C2 területén? 

18.) Mi az SDK és miért alkalmas használata a C2 esetén? 

19.) Soroljon fel három C2-API példát és jellemezze azokat! 

20.) Milyen költségnagyságrendek léteznek a C2 gyakorlatában? Milyen szolgáltatásokra vonatkoznak ezek? 

21.) Soroljon fel három hardver C2-klienstípust és jellemezze azokat! 

22.) Soroljon fel három szoftver C2-klienstípust és jellemezze azokat! 

23.) Milyen mobilhardver C2-klienseket ismer? Mik ezek között a különbségek? 

24.) Mi a C2-kliensek legszembetűnőbb előnye? 

25.) Milyen C2-szolgáltatásokat nyújt a Google? Soroljon fel ezek közül ötöt és jellemezze azokat! 
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5. fejezet - Szolgáltatások 
használatának költségmodelljei C2-
környezetben 

Amikor a C2-szolgáltatásokról beszélünk, nagy hangsúllyal szem előtt tartjuk annak pozitív hatását a 

költségekre vonatkozóan. Első megközelítésre a C2-szolgáltatások nagyon olcsónak tűnnek. Óránkénti 

bontásban a szolgáltatás ára néha az 1 USD érték körül mozog. Fontos azonban figyelembe vennünk, hogy adott 

szolgáltatások miatt a C2-lehetőségeket a hónap minden órájában használnunk kell, ami már átlagosan havi 720 

USD, illetve 8640 USD éves összeget jelent. Ha ezt többszörözni kell speciális megfontolások miatt, akkor 

gyorsan eljuthatunk éves szinten a több millió USD költségszintre. A felhasználói vállalat méretétől függően ez 

egy viszonylagos értéket képvisel, ami mérlegelés alapján elfogadható vagy túlzott lehet. A fejezetben arra 

adunk választ, hogy milyen megfontolásokat kell tenni előfizetői, illetve szolgáltatói oldalon a C2-

szolgáltatások hatékony felhasználása, illetve működtetése érdekében. 

1. 5.1. Az üzlet felhősítése 

Azt hihetnénk, hogy a C2 minden esetben költséghatékonyabb, mint a hagyományos IT-szolgáltatások. 

Valójában a C2 által, a felhasználói cég irányába képviselt érték erőteljesen függ számos változótól és az üzlet 

dinamikájától is. Emiatt minden befolyásoló változást figyelembe kell venni a mérlegeléshez. 

Itt olyan hatásokat kell előtérbe helyezni, amelyek stratégiai és taktikai szempontból fontosak, beleértve olyan 

lehetőségeket, mint a kockázatnak a C2-szolgáltató felé való eltolhatósága, illetve a működési költségek 

alacsony értéken tartása, valamint a létező architektúrán belüli alacsony hatékonyságok beazonosítása és 

kiküszöbölése. A legtöbb vállalat esetén gyakori probléma, hogy ezeket a szempontokat nem elemzik 

holisztikusan, így nagyobb méretű üzleti megtérülési tanulmánynál sok hibát követnek el. A vállalattervezők 

(Enterprise Architect) gyakran rossz megtérülési tanulmányt állítanak össze. A továbbiakban a C2 üzleti 

értelmét elemezzük és megvizsgáljuk ennek jó vagy kevésbé jó hatását a vállalati IT-re vonatkozóan. Így a 

tervkészítés tervéről beszélünk, vagyis annak képességéről, hogy objektív módon határozzuk meg a változások 

valós előnyeit, jelezve ezeket az üzleti folyamatokat befolyásoló személyeknek. 

Az általános megállapítás, hogy a C2 azért teszi jobbá az életet, mivel mindenki ezt mondja. A jó üzlethez 

higgadtság és népszerűség szükséges. Ezt érdemes észben tartani a megtérülési tanulmány készítésénél, illetve 

annak nyilvánosságra hozatala előtt. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatások költsége nagyon sok paramétertől függ. 

Amíg az IT-vel foglalkozók legtöbbjének meggyőződése, hogy a C2 valóban a működési költségek 

csökkentésének eszköze, addig a valóság ezt igazolni vagy cáfolni is képes, attól függően, hogy mi a vállalat 

profilja, illetve a konkrét problémaköre. Sok holisztikus szempontot kell figyelembe venni, amelyek közül 

néhány az alábbi: 

- Folyamatos működtetési költség csökkentése; 

- A tőke megtartásának költsége; 

- Igény szerinti méretmódosítás; 

- A kockázat eltolásának költsége; 

- Az élénkség költsége; 

- Az újrahasználat költsége; 

- A higgadtság költsége. 
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A továbbiakban ezeket fogjuk egyenként megvizsgálni. 
 

Tehát: A C2-szolgáltatásokra való áttérés előtt megtérülési tanulmány elkészítése erőteljesen javasolt. 

1.1. Működtetési költség csökkentése 

A C2-vel kapcsolatos valós megállapítások helyesen a következők: A C2 olcsó, a C2 olcsóbb, a C2 olcsó lehet. 

Az előző három megállapítás valamelyike adott esetben igaz, de nagyon nem mindegy, hogy melyik. Emiatt 

fontos megvizsgálni, hogy a C2 alkalmazása milyen hatással lehet a konkrét vállalatra vonatkozóan. Nem csak 

azt kell elemezni, hogy mennyi megtakarítást tud okozni a C2 használata, hanem azt is, hogy mennyibe kerül a 

megtakarítási feltétel teljesítése. 
 

Tehát: A C2-szolgáltatás igénybevételéhez a megtakarítást és a megtakarítás költségét is figyelembe kell 

venni. 

Tételezzük fel, a vállalat úgy döntött, hogy a nagyméretű vállalati alkalmazások számára szükséges megoldás a 

C2, és a hagyományos IT szolgáltatásokhoz képest az alábbi költségtételek merülnek fel: 

5.1. táblázat - Hagyományos IT szolgáltatás-tételek 
 

Költségtétel Költség 

Hardver 100.000 USD 

Szoftver 100.000 USD licenszre, illetve 20.000 USD/év 

támogatás 

Támogatás 200.000 USD/év a rendszert működtető személyzetnek 

Adatközpont 50.000 USD/év 

Vizsgáljuk egy alkalmazáscsomag módosításának esetét. Ennek a nulláról történő fejlesztése többe kerül. 

Gyakorlati, konzervatív tapasztalat szerint az ötéves készpénzköltség viszonylag magas, 1.530.000 USD lesz: 

5.2. táblázat - Évenkénti költség hagyományos IT esetén 
 

Év Költség 

Év1 450.000 USD 

Év2 270.000 USD 

Év3 270.000 USD 

Év4 270.000 USD 

Év5 270.000 USD 

Ha ugyanezt a számítást a C2 alkalmazása esetén végezzük el, akkor az alábbiakat kapjuk: 

5.3. táblázat - C2-IT szolgáltatás-tételek 
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Költségtétel Költség 

Hardver 0 USD 

Szoftver 10.000 USD/hónap előfizetés 

Támogatás 0 USD 

Adatközpont 0 USD 

Az ötéves készpénzköltség 600.000 USD lesz: 

5.4. táblázat - Évenkénti költség C2-IT esetén 
 

Év Költség 

Év1 120.000 USD 

Év2 120.000 USD 

Év3 120.000 USD 

Év4 120.000 USD 

Év5 120.000 USD 

Ez az elemzés elég egyszerű igény szerinti alkalmazás forgatókönyvet feltételez (ld. 5.1. ábra.). Ez a költség a 

C2-vel egyre bonyolultabb lesz, ahogy a különböző C2-szolgáltatók megjelennek, mivel az előfizetőnek a 

szolgáltató és az alkalmazásfejlesztő felé is egyben kell fizetnie. 
 

Tehát: Egyszerű, pontatlan modell esetén a C2-szolgáltatások költsége lényegesen alacsonyabb, mint a 

hagyományos IT-szolgáltatásoké. 

Erre az egyszerű példára a fejezeten belül még hivatkozni fogunk. 

5.1. ábra - Hagyományos és C2-IT igény szerinti szolgáltatások összehasonlítása (1.) 
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Az IT-költségek összetétele a gyakorlatban mindig komplex. A költségeket holisztikusan kell kezelni, 

beleértve az olyan magas költségeket is, mint a beszerzések, a működtetés, valamint a költségek 

meghatározásának költsége. Erre találó példa az az eset, amikor az előfizető már rendelkezik saját hardverrel és 

szoftverrel, valamint adatközpont-területtel, amit már kifizetett, miközben C2-szolgáltatás vásárlását tervezi. 

Ugyancsak kiadást jelent annak a költsége, hogy nem saját platformot fog használni a vállalat. Emellett 

számolni kell azzal a költséggel is, hogy a későbbiekben a C2-szolgáltatások ára emelkedhet. Mindezek 

befolyásolják az előfizető döntését. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatások költsége nem állandó, ami nehezíti a költségmodell alkotását. 

A kisebb, valamint a rejtett költségeket is figyelembe kell venni, mint amilyen annak az ára, hogy C2 

használatával gyorsabban történik egy adott szolgáltatás piacra dobása, mint a hagyományos IT segítségével. Ez 

jelentős piaci hasznot tud generálni. Ugyancsak figyelembe kell venni a hagyományos IT-hez képest a C2 IT-

használatából származó magasabb színvonalú kiszolgálás következményeit, amivel a saját előfizetők 

szembesülnek. Nagy valószínűséggel ez is extraprofitot okoz. 

Az egyszerű költségmodellek erős eszközök a C2-szolgáltatások irányába való döntési lépések meghozatalára, 

ugyanakkor nem fedik le kielégítő mértékben az összes olyan költség- és haszontételt, amiket elengedhetetlenül 

fontos figyelembe venni. Egy szabatos, precíz megtérülési tanulmány elkészítése azt jelenti, hogy az összes 

elem megértése és modellezése megtörtént. Ezek közül néhány meghatározása egyszerű, néhány pedig nagyon 

nehéz. A modell komplex lesz, de annak is kell lennie a használhatósága miatt. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatások megtérülési tanulmánya előfizető vállalatonként és szolgáltatásonként változó, 

mivel a költségtételek különböző súllyal számítanak. 

A központi elemzésnél a C2-megoldás költséghatékonyabbnak tűnik, de más szempontokat is figyelembe kell 

venni a modellnél, mint pl. az integráció, az adathálózati következmények, valamint a teljesítőképesség. 

Ezeket a másfajta költségtételeket több ok miatt is figyelembe kell venni. 

Először is, az információkat vissza kell szinkronizálni a meglévő hagyományos vállalati alkalmazásokba, ami 

miatt integrációs költségek merülnek fel. Ez általában 5.000 USD/hó összeget jelent információs 

rendszerenként, amihez az ismert szabályok szerint további 5.000 USD/hó bérköltség társul. Bármennyire is 

tartományfüggő, szükséges elvégezni a saját integrációs megoldás költségelemzését. 

Másodsorban meg kell nézni a C2-re való későbbi áttérés lokális adathálózatra vonatkozó következményét is. A 

legtöbb esetben ez viszonylag drága anélkül, hogy terrabájt méretű adatok mozgatását néznénk. A C2-IT 

szolgáltatások igénybevételénél jó ötlet az öt évre elemezni a tranzakciónkénti hatás következményét. 

Utolsósorban a teljesítés költségét kell elemezni. Ez arra vonatkozik, hogy egy auditáló folyamatot kell 

létrehozni, amelynek az érvényes állami törvények értelmében a naplózást és a titkosság szabályozását kell 

biztosítania. 

Reális értékeknél vagyunk, ha az integrációs költséget 5.000 USD/hó, illetve a titkosság biztosításának költségét 

3.000 USD/hó értéken vesszük. Ezek alapján a saját problémánk elemzéséhez a készpénzköltség az alábbi lesz: 

5.5. táblázat - Ötéves költség C2 esetén 
 

Év Költség 

Év1 216.000 USD 

Év2 216.000 USD 

Év3 216.000 USD 

Év4 216.000 USD 
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Év5 216.000 USD 

A C2 használatával az ötéves teljes költség ezáltal 1.080.000 USD lesz. Ez még mindég jobb, mint a 

hagyományos IT-megoldások mellett, de kevésbé látható, addicionális költségtételt is tartalmaz (ld. 5.2. ábra). 

Esetünkben a költségek holisztikus módon történő figyelembevétele azt jelenti, hogy a C2-, illetve a 

hagyományos IT-szolgáltatások összehasonlításához az összes költségtételt figyelembe vesszük, miközben a 

vállalati SOA (Service Oriented Architecture) architektúránkban a C2-t egy opcióként fogjuk fel. 

5.2. ábra - Hagyományos és C- IT-igény szerinti szolgáltatások összehasonlítása (2.) 

 

Azt fogjuk találni, hogy a C2 világában sok költségtételt elfelejtünk vagy nem értünk, amelyeket a 

hagyományos IT esetén kezelünk. Ez abból is adódik, hogy a C2 újabb technológiát használ, ami egészen új 

számunkra. A teljes költségtétel lista, amit figyelembe kell venni, az alábbi: 

1. Integráció 

2. Titkosság 

3. Sávszélesség 

4. Storage 

5. Visszaállítási (recovery) szolgáltatás 

6. Személyzeti igények 

7. Kimaradás- és kiesésmenedzsment 

8. Tartomány- vagy vállalatspecifikus szempontok 

9. Előfizetésiköltség-növekedés 

10. Biztonság 

11. Beruházás 

A fenti szempontok mindegyikének figyelembevétele határozottan ajánlatos a C2-szolgáltatásokra való áttérés 

igénybevételének eldöntése előtt. Ezek a költségtényezők határozottan vállalati és tartományfüggőek. Konkrét 

esetben ezek közül bizonyosak kis különbséget, mások pedig erőteljes hatást fognak jelenteni. 
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Tehát: A C2-szolgáltatások teljes költségtétellistája: 1. Integráció; 2. Titkosság; 3. Sávszélesség; 4. Storage; 5. 

Visszaállítási (recovery) szolgáltatás; 6. Személyzeti igények; 7. Kimaradás-, kiesésmenedzsment; 8. 

Tartomány- vagy vállalatspecifikus szempontok; 9. Előfizetésiköltség-növekedés; 10. Biztonság; 11. 

Beruházás. 

1.2. A vállalati tőke megőrzése 

A Wikipedia szerint: „Tőkén jelenleg a hosszabb időre befektethető pénzt, anyagi és szellemi javakat értjük. A 

klasszikus közgazdaságtan szerint a tőke az alapvető termelési tényezők összessége, ami vállalkozás 

elindításához és fenntartásához szükséges." Más szavakkal, és lényegesen leegyszerűsítve, a vállalati tőke a 

banknál lévő pénz, amely az üzlet működését biztosítja. Szigorúbban véve a tőke nem csak a pénz. A tőke az 

ingatlan, a gépek, a védjegy, a szabadalmak stb. Ugyanakkor a banknál lévő pénz is lehet pusztán technikai 

értelemben ott (likvid, pl. folyószámlán), vagy megtakarítás formájában, likviditás nélkül, akkor pedig a 

termelésben improduktív, és csak kamatjövedelmet hajt. 

Minél több pénze van egy vállalatnak a bankban, annál több terméket vásárolhat meg üzleti célokra, jelen 

esetben eszközöket, amivel még több terméket képes előállítani. Előnyösebb minél több tőkét beruházni az 

üzletbe, mint az adatközpont, hardver vagy szoftver típusú infrastruktúrába. 

A fejezeten belüli példánál maradva, ha pénzt akarunk megtakarítani, akkor a C2 jó megoldásnak számít. A C2-

szolgáltatások mennyiségéért és minőségéért fizetünk, miközben nem szükséges hardvert és/vagy szoftvert 

vásárolnunk, miközben a pénzt más célokra a bankban tartjuk. Világos helyzet, hogy a pénz megtakarítása 

értéket képvisel, ami széles körben függ az üzlettől. Ezt az adottságot az elemzéseknél ugyancsak figyelembe 

kell venni. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatások igénybevétele nem feltételez az előfizető vállalat részéről nagy IT-befektetést, 

ami növeli az előfizető pénzének mennyiségét. 

A vállalati pénz megtakarításának előnyei jelentősek. Induló cégek úgy kezdhetik meg tevékenységüket, 

hogy az IT-költségük nagyon alacsony értéken tartható, mivel nem kell beruházniuk hardverbe, szoftverbe, 

illetve adatközpontba, ahogy az üzleti forgalmuk elkezd fölfelé skálázódni. Ezen túlmenően nem kell 

módosítani az IT-infrastruktúrát akkor sem, ha az üzlet lefelé skálázódik. A C2 segítségével csak a fogyasztott 

szolgáltatások mértékében kell fizetni a szolgáltatónak. Ezt a lehetőséget hívhatjuk igény szerinti méretezésnek 

is. 
 

Tehát: Az üzlet skálázódása sem befolyásolja a C2-szolgáltatásra előfizető vállalat minimálisan szükséges IT 

infrastruktúrájának mennyiségét. 

1.3. Az igény szerinti méretváltoztatás 

A vállalati tőke megtartásának lényege az IT-infrastruktúra igény szerinti méretezése, vagyis a felhasznált 

számítási kapacitás függvényében több vagy kevesebb pénz kifizetése a szolgáltató felé. A C2-szolgáltatók ezt a 

tulajdonságukat rugalmasságnak nevezik. Ezáltal az üzletnek megfelelő mértékben történik a növekedés vagy 

csökkenés. Olyan fogalmakat kell figyelembe venni, mint az alábbiak: 

- Szolgáltatáscsomag (tier); 

- Meglévő erőforrások; 

- Skálázási képesség; 

- Szolgáltatási megállapodás; 

- Szerződéskötési képesség. 
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Fontos: A C2-szolgáltatás kulcsszavai szolgáltatói oldalon: szolgáltatáscsomag, meglévő erőforrások, 

skálázási képesség, szolgáltatási megállapodás, szerződéskötési képesség. 

A szolgáltatáscsomag (tier) néhány C2-szolgáltató terméke. Erre példa az az eset, ahol egy adott kapacitást 

1.000 USD/hó értéken, egy másik nagyobb kapacitást 2.500 USD/hó, valamint egy még nagyobb kapacitást 

5.000 USD/hó értéken lehet elérni. Ez alapján a szolgáltatáscsomag költségét lépcsőzetesen lehet fizetni. A 

megkötött szerződés fontos elemeket tartalmaz a C2-szolgáltató és az előfizetője között. Bizonyos tételek havi, 

mások éves rendszerességűek, miközben vegyesen kezelt költségtételek is léteznek. A szerződés tartalmazhat 

olyan kötelezettségeket, amelyek nem megfelelőek az előfizető cégnek. A C2-szolgáltató kiválasztása előtt 

figyelmesen értelmezni kell a szolgáltatási megállapodást ahhoz, hogy a szolgáltatások igénybevételének 

mennyiségi változásánál pontosan lehessen mindkét oldalról kalkulálni a költségeket. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatási csomag (tier) lehetővé teszi a sávos költségezést. 

A meglévő erőforrások arra vonatkoznak, hogy az előfizető vállalat saját tulajdonában lévő, a C2-

szolgáltatások eléréséhez használt számítástechnikai kapacitásokat is figyelembe kell venni a költségek 

kialakításánál. A fejlesztési és a fenntartási költségek a meghatározó méretük miatt fontos elemként szerepelnek. 

A C2-szolgáltatásokra való áttérés csak a meglévő erőforrások közös és hatékony felhasználása mellett 

kifizetődő. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatónak tudnia kell az előfizető vállalat saját IT-infrastruktúráját is figyelembe venni az 

árképzésénél. 

A skálázási képesség azt jelenti, hogy a C2-szolgáltató az előfizető vállalat igényeinek megfelelően képes 

módosítani a szükséges számítástechnikai erőforrások kapacitását. Bizonyos C2-szolgáltatók ártól függetlenül 

csak egy fizikai korláton belül képesek növelni a kapacitásukat. Emiatt szerződéskötés előtt egyeztetni kell ezt a 

paramétert is. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatónak tudnia kell igény szerint módosítani a szolgáltatott kapacitásokat. 

A szolgáltatási megállapodás egy olyan dokumentum, amelyet az előfizető vállalat és a C2-szolgáltató ír alá 

annak érdekében, hogy a változó mennyiségű igénybe vett kapacitás függvényében történjen a számlázás. 

Bizonyos C2-szolgáltatók szabadon engedik csökkentetni a fogyasztási kapacitást, de mások, mint pl. a 

telefontársaságok az előfizetési összeget rögzített áron tartják akkor is, ha az előfizető kevesebbet fogyasztott. 

Ezt az adottságot is mérlegelni kell a szerződés aláírása előtt. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatónak tudnia kell kezelni kevesebb fogyasztásnál is a kiszámlázott összeg csökkentési 

mechanizmusát. 

A szerződés újrakötési képesség arra vonatkozik, hogy a C2-szolgáltató képes csökkenteni az előfizető vállalat 

számára a kiszolgáltatott kapacitásokat. 
 

Tehát: A C2-szolgáltatónak az előfizető vállalat igénye függvényében rugalmasan kell tudnia szolgáltatni és 

annak függvényében számlázni. 

1.4. A kockázat áthelyezése 

A C2 egyik fontos képessége a kockázat áthelyezése az előfizető vállalattól a szolgáltatóhoz. Mivel az 

előfizetés függvényében a C2-szolgáltató kezeli a terhelés feldolgozását, az előfizető vállalatnál nem történhet 

meg, hogy elfogy a saját ügyfeleinek kiszolgálásához szükséges kapacitás. Ez a kockázat funkcionálisan 

áthelyeződik a C2-szolgáltatóhoz. Ez utóbbi viszont erőteljesebben fel van készülve a kockázatok viselésére. 
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Miközben az előfizető vállalat az IT szolgáltatások jelentőségének növekedésével csökkenti a saját kockázatát, 

csökken annak kockázata is, hogy felesleges többlet kapacitás vásárlására kerül sor. Az adatközpontnak az 

üzemeltetőhöz és működőképes állapotban tartóhoz történő kihelyezésével mindig csak a szükséges mennyiségű 

igény kiszolgálásáért kell fizetni. A nem IKT profilú előfizető vállalat számítástechnikai erőforrások 

mennyiségére vonatkozó kockázata átkerül a C2-szolgáltatóhoz, amely éppen az ilyen erőforrások garantálására 

és annak üzletére szakosodott. 
 

Fontos: Az előfizető vállalat a C2-szolgáltatóra helyezi át a szükséges és elégséges erőforrások mennyiségének 

és minőségének kockázatát. 

Nézzünk egy konkrét példát ezzel kapcsolatosan. Tételezzük fel, hogy egy vállalat leltárnyilvántartó rendszert 

működtet, amihez C2-erőforrásokat vesz igénybe adatbázis-mint-szolgáltatás és platform-mint-szolgáltatás 

célokból. Ebben a példában nem jelenik meg az adatközpont környezeti erőforrások költsége, sőt a kockázat 

költsége sem. C2-erőforrások igénybevételével nincs szükség a következő típusú számítástechnikai erőforrás 

beruházásokra: kezdeti hardver és szoftver beszerzése, valamint az előfizető vállalat üzleti forgalmának 

növekedése miatti skálázásból származó bővítések. 

Az ábrán látható 500.000 USD értékű hardverberuházás egy specifikus naponkénti tranzakciót implikál, ami 

miatt újból be kell ruházni, hogy az üzlet növekedése miatti napi tranzakciószám-növekedést ki lehessen 

szolgálni. 

A vállalat a kapacitásnövelésért beruházott, ami ugyanakkor a kockázatot is megnövelte számára. Ugyanakkor 

további tartalékkapacitásra van szüksége a vállalatnak, hogy a tranzakciócsúcsok feldolgozását is végezni 

tudja. Ezenkívül nem elhanyagolható az új hardverek és szoftverek vásárlási folyamata, a konfigurálás, az 

installálás és a tesztelés bomlasztó természete. 

5.3. ábra - Saját infrastruktúra beruházás és tranzakció növekedés 

 

Ebben a példában a kockázat az, hogy egy adott mennyiségű tőke befektetése vagy egy bizonyos időre több, 

kihasználatlan kapacitást okoz, vagy egy másik időtartamban kapacitáshiányt jelentet meg. Mind a két esetben a 

vállalat viseli a kockázatot. 
 

Fontos: A klasszikus IKT-szolgáltatásokat használó vállalat a saját erőforrásait nem tudja hatékonyan 

kihasználni, mivel a többletigények miatt tartalékkapacitást is fenn kell tartania. 

Ha C2-erőforrások igénybevételére kerül sor, akkor a kockázat tipikusan lecsökken, mivel a vállalat csak a 

szükséges és elégséges mennyiségű kapacitást használja fel, miközben a költség a fogyasztáshoz igazodik. Egy 

kisebb kapacitás mellett nem szükséges pénzt költeni arra, hogy szabad számítástechnikai erőforrások álljanak 

kihasználatlanul, valamint nem kell azt sem kockáztatni, hogy a saját ügyfelek felé nincs elegendő skálázható 
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számítástechnikai kapacitás. Mindez annak köszönhető, hogy a C2 esetén az erőforrások mennyisége igény 

szerint mindig elegendő mértékben áll rendelkezésre. 

5.4. ábra - C2-szolgáltatás igénybevétele és tranzakciónövekedés 

 
 

Tehát: A C2-előfizető vállalatnak nincs erőforrás-kockázata és pontosan annyit fizet, amennyi szolgáltatást 

fogyaszt. 

1.5. A kirakás kockázata 

A C2-szolgáltatás igénybevételével valóban áthelyezhető a kockázat, de nagyon sok esetben létezik egy 

másfajta kockázat is: ez nem más, mint a C2-szolgáltatónak az előfizető vállalat felé történő szolgáltatások 

leállítása. Ez szükségessé teszi egyéb lehetőségek keresését, ami a vállalat saját üzleti folyamatait ronthatja. 

A C2-szolgáltatók nem üzletelnek az előfizetőik kirakására vonatkozóan, de az olyan külső tényező, mint az 

üzleti akvizíció okozhat olyan döntést az új C2-szolgáltatónál, ami miatt egy adott számítástechnikai platform 

alacsony nyeresége miatt bizonyos szolgáltatást tovább már nem nyújt egy vagy néhány előfizetőnek. Más 

esetben a C2-szolgáltató megszűnhet egyéb okok miatt is. Arra is van esély, hogy a C2-szolgáltató azért rakja 

ki az előfizetőjét, mivel az nem tartott be szabályokat. Mindezek szakadást okozhatnak a vállalat üzleti 

folyamataiban. 

A kockázatok két irányba haladnak: i.) a kockázatnak az előfizetőtől a C2-szolgáltató felé történő áthelyezése; 

ii.) annak elfogadása, hogy a C2-szolgáltató hirtelen megszünteti a szolgáltatását. Itt költség/haszon elemzések 

elvégzése szükséges, hogy a vállalat eldönthesse, milyen megoldást választ magának. 
 

Tehát: A C2-előfizetőnek azzal a kockázattal mégis csak számolnia kell, hogy a szolgáltató valamilyen belső 

vagy külső oknál fogva megszünteti feléje a szolgáltatást. 

1.6. Az élénkség és az újrahasználat 

Az élénkség (fürgeség) és újrahasználat lehetőségek a C2 értékeit képviselik, és mindkettőnek haszna van a 

vállalati architektúrára vonatkozóan. A fejlesztésre beruházott tőkeszolgáltatások és alkalmazások 

újrahasználatával őrződik meg. A szolgáltatások a cégen belül vagy kívül létezhetnek. Rendszerenként minél 

több újrahasználható szolgáltatás létezik, annál nagyobb beruházási megtérülés (ROI-Return of Investment) 

valósítható meg a C2-re épülő vállalati SOA segítségével. 
 

Fontos: Rendszerenként minél több újrahasználható szolgáltatás létezik, annál nagyobb ROI valósítható meg a 

C2-re épülő vállalati SOA segítségével. 
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Az IT-infrastruktúra gyors adaptációs képessége az üzlet módosulása esetén előnyös szempontnak számít. Az 

üzleti forgalom csökkenése vagy új, kulcsfontosságú termék piacon való elterjedése módosítja az előfizető 

vállalat számítástechnikai igényét. Nagyon sok mai vállalatot azzal vádolnak az ügyfelek, hogy az IT-

infrastruktúrájuk annyira gyengén tervezett és törékeny, hogy képtelenek biztosítani az előírt rendelkezésre 

állást, így megsértik az üzletet. 

Az újrahasználat fogalomnál az alábbi dolgokra kell gondolni, hogy az értéket jobban értelmezhessük: 

- Az újrahasználható szolgáltatások száma 

- A szolgáltatások komplexitása 

- A rendszerről rendszerre újrahasználhatóság foka. 

Az újrahasználható szolgáltatások száma nem más, mint az újonnan létrehozott vagy kiemelt létező 

szolgáltatások száma, amelyeket rendszerről rendszerre potenciálisan újra lehet használni. A szolgáltatások 

komplexitása a funkciók vagy objektumpontok száma, amellyel a szolgáltatás rendelkezik. A hagyományos 

funkciókat, illetve objektumpontokat abban a közös értelemben használjuk, hogy kifejezhessük a szolgáltatás 

által nyújtott viselkedési típusok komplexitásának mértékét. Ezt a számot százalékosan értelmezzük. 
 

Fontos: Az újrahasználatot befolyásoló három tényező: az újrahasználható szolgáltatások száma; a 

szolgáltatások komplexitása; a rendszerről rendszerre újrahasználhatóság foka. 

Csak azért, mert a meglévő rendszerekből szolgáltatásokat emelnek ki, vagy nulláról szolgáltatásokat hoznak 

létre, nem jelenti, hogy értéket képviselnek mindaddig, amíg másik rendszerben meg nem történik az 

újrahasználatuk. Az értékük meghatározásához meg kell számolni az újrahasználható szolgáltatásokat (NSR 

– Number of Services for Reuse), a rendszerről rendszerre történő újrahasználat fokát (DR – Degree of 

Reuse), valamint minden egyes szolgáltatás komplexitását (C – Complexity). Az értéket az alábbi 

összefüggés adja: 

Érték = (NSR  x DR) x C 

Tehát, ha 100 darab újrahasználható szolgáltatás áll rendelkezésre 50%-os újrahasználati fok mellett, miközben 

minden egyes szolgáltatás átlagosan 300 darab funkció pontot tartalmaz, az érték az alábbi lesz: 

Érték = (100 x 0,5) x 300 = 15.000 

Ha ugyanezt a képletet konzisztens NSR-, DR- és C-mérésekkel kinyert tartományok között alkalmazzuk, akkor 

a viszonylagos érték képezheti az eredő metrikát. Más szavakkal, az újrahasználat értéke közvetlenül 

konvertálható megtakarított USD-re. Fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatások telepítésének valamint a C2 

használatához szükséges helyi SOA létrehozásának költségét le kell vonni, mivel ezt a beruházást az érték 

létrehozásához kell befektetni. 

Mindemellett, a megtakarított pénz mennyisége függ a fejlesztések költségétől. Ez a tétel erőteljesen cégfüggő. 

Tipikusan tudnia kell a vállalatnak, hogy mennyit fizet a belső funkciókért vagy az objektumpontokért, így 

csupán szorzásművelettel meg lehet határozni a létrehozott vállalati SOA-val elért C2-szolgáltatás igénybevétele 

esetén megtakarított pénzt. 
 

Tehát: Az újrahasználat értéke az alábbi három tényező szorzata: 

- az újrahasználható szolgáltatások száma, 

- a szolgáltatások komplexitása, 

- a rendszerről rendszerre újrahasználhatóság foka. 

Az élénkség egy stratégiai előny, amit nehéz, de nem lehetetlen USD-ben mérni. Ehhez az üzlettel 

kapcsolatosan további szempontokat kell meghatározni: 

- Az időbeni változás mértéke; 
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- A módosulásra adaptálódási képesség; 

- A módosulás viszonylagos értéke. 

Az időbeni változás mértéke nem más, mint egy adott időtartamban ténylegesen bekövetkezett üzleti változások 

mennyisége, ami a piachoz való adaptáció miatt következik be. Miközben egy papírgyártó cég ötéves periódus 

alatt 5%-os módosulási mértékű, addig a high tech cégek ugyanekkora periódus alatt 80%-os mértékben 

módosulnak. 
 

Fontos: A vállalat üzleti élénkségét befolyásoló három tényező: az időbeni változás mértéke; a módosulásra 

adaptálódási képesség; a módosulás viszonylagos értéke. 

A módosulásra adaptálódási képesség az a szám, amely adott cég időbeni módosulási képességét mutatja. 

Példaként, egy nagyobb számítógépgyártó cégnek meg kell változtatnia a piaci profilját, de nem rendelkezik 

azzal a kultúrával, ami az adott gyakorisággal változást képes véghezvinni. Ezáltal nem tud a szükséges 

ritmusban váltani, így teljesen mindegy, hogy milyen technológiát alkalmaz, hagyományos vagy C2-re alapuló 

IKT-szolgáltatásokat, mivel a személyzeti kivívásokat nem fogja tudni lekezelni. 

A módosulás viszonylagos értéke az a pénznyereség, ami az üzlet módosulásából közvetlenül származik. Ez 

kiskereskedőknél az a képesség, ami a gyakori eladási programok létrehozatalát jelenti, hogy a piaci változások 

elvárásainak megfelelően reagáljon, és ebből a módosításból származzon bevételnövekedés. 

Az itt felsorolt szempontok a SOA-alapú C2-szolgáltatásoknak az élénkséget és újrafelhasználást befolyásoló 

tényezői közül az legfontosabbjai. Továbbiak a konkrét üzleti és IKT-kontextusban azonosíthatók be. 
 

Tehát: Az élénkség és az újrahasználat a C2-szolgáltatásokkal segíthető, de nem kizárólagosan biztosítható a 

vállalat számára. 

1.7. Az innovatív technológia befolyásoló ereje 

Nagyon fontos beszélni az innovatív csúcstechnológiákról azért, mert a C2-használat eredményezhet bizonyos 

kevésbé tapintható hasznot. Ilyen a pénzmennyiség növelésével növekvő beruházóiszám-növekedés, mivel a 

C2-t mindenki a leghatékonyabb IT-megoldásnak tekinti. Ilyenformán, csupán a C2-technológia használata 

képes növelni az üzlet értékét, legalábbis addig, amíg az emberek a C2-t sikeresnek ítélik meg. Ez pedig jelenleg 

és az elkövetkező években vitathatatlan tény. 

Pénzösszeg innovációra való fordítása egy kissé körülményes. Bárhogyan is, ez nem más, mint amit a piac 

különbségként megítél adott vállalatra vonatkozóan azon két eset között, hogy a vállalat hagyományos 

számítástechnikai modellt, illetve C2-alapú modellt alkalmaz. Természetesen sok szervezet mindkét megoldást 

figyelembe veheti, ami miatt komplex összehasonlítás elvégzése szükséges. 
 

Tehát: A C2-szolgáltatások innovatív technológia kategóriába tartoznak, így növelik a vállalat továbbadott 

termékeinek értékét. 

2. 5.2. Megtérülési tanulmány készítése 

Mielőtt sokrétű koncepció kialakítására kerülne sor az alkalmas, illetve nem megfelelő értékelési szempontok 

kialakítására vonatkozóan, egy különös prioritással ajánlott gyakorlat a C2-szolgáltatások megtérülési 

tanulmányának elkészítése a konkrét vállalatra vonatkozóan. Mivel minden vállalatnak sajátosságai vannak, 

speciális adottságokat is figyelembe kell venni, de elkerülhetetlen a vállalat üzleti profiljának, méretének és az 

alkalmazottainak jellemzőivel való számolás. 

Egy méret nem jellemez mindent, de az alfejezetben elég sok információt fogunk felsorolni egy körültekintő 

megtérülési tanulmány elkészítéséhez. Ez az alábbi lépéseket jelenti: 

1. Meglévő adottságok megértése 
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2. Költségek hozzárendelése 

3. Jelenlegi modell 

4. Tervezett modell 

5. Értékpontok meghatározása 

6. Kemény haszon meghatározása 

7. Puha haszon meghatározása 

8. Végleges megtérülési tanulmány elkészítése 

2.1. 1. lépés: Meglévő adottságok megértése 

Ez a lépés nagy volumenű és fontosságú. Fel kell sorolni az üzlettel és az IT-vel kapcsolatos összes adottságot. 

Léteznek tipikus témák, amelyek megakadályozzák a termelékenységet vagy fontos üzleti folyamatok, amelyek 

külön figyelmet igényelnek. Ezeket ki kell részletezni olyan mértékben, hogy a téma érthető legyen, de kerülni 

kell az aprólékos részletességet, mivel kuszaságot okozhat. 

El kell keríteni egy elemzési tartományt. Ha a vállalat neve Global2000 Kft., akkor ez várhatóan egy túlságosan 

nagy tartomány. A probléma-tartományok a rendszerek alhalmazai. Ezek mindegyike befolyásolja a megtérülési 

tanulmány témájú, maximum egyéves projekt előrehaladását. Emiatt a tartományokat kezelhető, nem túlságosan 

nagyméretűre kell megválasztani. 
 

Fontos: Az elemzési tartomány helyes méretének megválasztása kritikus jelentőségű. 

Egy autógyártó cég forgalmazó részlegének automatizálási rendszere jó példa egy tartomány méretére 

vonatkozóan, hogy C2-megtérülési tanulmány készüljön róla. 

Fontos, hogy ezeket üzleti és IT-dobozokba helyezzük el. Például, soroljuk fel ennek a forgalmazás-

automatizáló tartománynak az adottságait. 

2.1.1. Üzleti adottságok: 

- A vásárlói elégedettség alacsony, mivel nem léteznek jól működő fogalmazásautomatizáló folyamatok. 

- A forgalmazási projektek nem szabatosak, így a fogalmazások túlzóak vagy bagatellizáltak. 

2.1.2. IT-adottságok: 

- A létező hardver- és szoftverköltségek nem a legjobb gyakorlat szerintiek. 

- Gyakori rendszer-teljesítmény reklamációt a forgalmazási osztály személyzete tesz. 

- A forgalmazási osztály személyzete arra kényszerül, hogy megosztva használja a terminálokat, mivel a 

meglévő rendszer skálázása korlátozott. 

Az üzleti, illetve az IT-adottságok listái ebben a példában lényegében kezelhetők C2 segítségével. A megtérülési 

tanulmányban alkalmazott adottságok típusa nagyon különbözik a valóságban az egyes cégeknél. Ezt fontos 

szem előtt tartani. 
 

Fontos: A megtérülési tanulmányban alkalmazott adottságok típusa nagyon különbözik a valóságban az egyes 

cégeknél. 

2.2. 2. lépés: Költségek hozzárendelése 
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Miután ismerjük az adottságokat és tényeket, ezekhez költséget kell rendelnünk. A költségeket 1-2 éves 

viszonylatra kell vetíteni, de lehetséges az 5 éves időtartam alkalmazása is, attól függően, hogy milyen a vállalat 

tervezési mechanizmusa. A megtérülési tanulmány e része költségek hozzárendeléséről szól, tehát bizonyos 

dolgok tökéletesíthetők. Ez befolyásolja az adott tény esetleges tökéletesítésének számszerűsíthető mértékét. A 

példánknál maradva, az előző adottságokhoz az alábbi költségeket rendeljük: 

5.6. táblázat - Vállalati üzleti adottságok költségezése 
 

Üzleti adottságok Hozzárendelt költség 

A vásárlói elégedettség alacsony, mivel nem léteznek 

jól működő forgalmazás-automatizáló folyamatok. 
500.000 USD veszteség az értékesítésnél évente 

A forgalmazási projektek nem szabatosak, így a 

forgalmazások túlzóak vagy bagatellizáltak. 
750.000 USD költség a gyenge jelentés miatt évente 

5.7. táblázat - Vállalati IT-adottságok költségezése 
 

Üzleti adottságok Hozzárendelt költség 

A létező hardver- és szoftverköltségek nem a legjobb 

gyakorlat szerintiek. 
1.000.000 USD hardver/szoftver költség évente 

Gyakori rendszer-teljesítmény reklamációt a 

forgalmazási osztály személyzete tesz. 
200.000 USD költség a termelékenységveszteség miatt 

évente 

A forgalmazási osztály személyzete arra kényszerül, 

hogy megosztva használja a terminálokat, mivel a 

meglévő rendszer skálázása korlátozott. 

300.000 USD költség a termelékenység-veszteség 

miatt évente 

A fenti költségek egy része a begyűjtött adatokból, mások becslésből száraznak, de léteznek olyanok is, 

amelyeket az előzők keverékéből állítunk elő. Fontos, hogy mindegyik tétel valós alapokra épüljön, és ne legyen 

túlzott. Ezt a megtérülési tanulmányt a későbbiekben sokszor meg fogják nézni, így a lehető legjobban meg kell 

felelnie a valós állapotoknak. 
 

Fontos: A költségértékek egy része a begyűjtött adatokból, mások becslésből származnak, de léteznek olyanok 

is, amelyeket az előzők keverékéből állítunk elő. 

2.3. 3. lépés: Jelenlegi modell 

A jelenlegi állapot modellezése azt jelenti, hogy a jelenlegi architektúrának megfelelő logikai modellt hozunk 

létre, beleértve a meghatározó rendszereket, adatokat, folyamatokat, szolgáltatásokat, és minden olyan részletet, 

ami értelmezhető. Mivel ez valóban nem a vállalati architektúrára, hanem a megtérülési tanulmányra vonatkozó 

gyakorlat, ezért jelen fázisban a meglévő IT-rendszereket és azok tevékenységét világosan meg kell értenünk. 
 

Fontos: A jelenlegi modellnek a vállalaton belüli IT-rendszereket és azok tevékenységét világosan 

tartalmaznia kell. 

2.4. 4. lépés: Tervezett modell 

Itt is ki kell hangsúlyoznunk, hogy mivel jelen gyakorlat nem az architektúrára vonatozik, ezért nem azt kell 

definiálni, hogy milyennek kellene lennie a tervezett architektúrának, amin az üzleti folyamatok működni 

fognak. Más szavakkal, az első három lépésben megmutatjuk a rossz dolgokat, míg a jelen lépésben javasoljuk 
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azt a megoldást, ami a dolgokat jobbá teszi. Az 5-8 lépésekben pedig azt mutatjuk ki, hogy a jelen lépésben 

javasolt megoldás mennyi megtakarítást okoz a vállalatnak. 

Itt kell javasolni a SOA alapú C2-megoldást, ha az valóban szükséges, kitérve azokra a részletekre, amelyek az 

új architektúrára vonatkoznak, annak összetevőire, helyére, stb. Ezt a javaslatot üzletembereknek kell előadni, 

ezért túl sok szöveg a technológiáról nem képes megfelelő hatást okozni. 
 

Fontos: A tervezett modell üzletembereknek szóló leírás, amely a C2-szolgáltatásokra épül. 

2.5. 5. lépés: Értékpontok meghatározása 

Ebben a lépésben magas szinten történik a tervezett architektúra értékének meghatározása. Például, a legtöbb 

C2-megoldás esetén értékpont bármi lehet, amit az előző alfejezetben ismertettünk: 

- Külső működési költség csökkenés; 

- Tőke megtartásának értéke; 

- Igény szerinti méretezés értéke; 

- Kockázat áthelyezésének értéke; 

- Élénkség értéke; 

- Újrahasználat értéke; 

- Innováció értéke. 

A lista nem teljes, adott környezetben ez bővülhet vagy változhat. 
 

Fontos: Az érték pontok olyan tételek, amelyek a vállalat belső és üzleti folyamatainak működéséhez 

szükségesek. 

2.6. 6. lépés: Kemény haszon meghatározása 

Ebben a lépésben azokat a kemény hasznokat definiáljuk, amelyek közvetlenül és látható módon 

költségcsökkenést és/vagy üzlethatékonyság változást okoznak. Ehhez az 5. lépésnél felsorolt listából 

származtatott tételekhez kell USD-értékeket rendelni. Ezek kemény hasznok, költségcsökkentések, 

bevételtermelő elemek, amelyeket könnyen meg lehet érteni és számszerűsíteni. A tételhez rendelt pénzösszeget 

részletes magyarázattal kell ellátni. 

Így például, amikor a tőke megtartásának értékéről való magyarázatot írjuk, fel kell használni a jelen fejezetben 

előzetesen ismertetett elemzéseket és koncepciókat. Mindezek mellett meg kell határozni azt a részt a 

tanulmányban, amely a következő kérdésre adja meg a választ: Mit jelent a vállalat üzletének ez a kemény 

haszon? És fel kell sorolni a számokat egyenként a kemény haszon tételek mellett. 
 

Fontos: A kemény haszon olyan elemekből áll, amelyek közvetlenül és látható módon költségcsökkenést 

és/vagy üzlethatékonyság változást okoznak a vállalatnak. 

2.7. 7. lépés: Puha haszon meghatározása 

A puha haszon azok az érték pontok, amelyeket nehéz számszerűsíteni, de kétségkívül hasznot termelnek. Példa 

erre az ügyfelek jobb megelégedettségének értéke, ami az ügyfelek számára a jobb IT-re alapozott üzleti 

folyamatokból származó érték, vagy az alkalmazott munkatársak jobb morális közérzete, ami a vállalaton belüli 

modern technológia használatának lehetőségéből származó tehetséges munkaerő vonzásának értéke. Ismeretesek 

e dolgok üzleti haszna, amiket itt kell megpróbálni számszerűsíteni. 
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Például, a SOA alapú C2-szolgáltatások használata elérhetővé teszi a vállalat saját ügyfelei számára a jobb 

minőségű szolgáltatásokat, ami X átlagnyereséggel Y darab további üzletet és ezáltal Z hasznot hozhat a 

vállalatnak. Minden esetben a puha haszon tételek legalább annyira vagy jobban számszerűsíthetők, mint az 

üzleti kemény hasznok. 
 

Fontos: A puha haszon olyan elemekből áll, amelyeket nehéz számszerűsíteni, de kétségkívül hasznot 

termelnek a vállalat számára. 

2.8. 8. lépés: Végleges megtérülési tanulmány elkészítése 

A megtérülési tanulmány létrehozása az a folyamat, amit ebben a fejezetben tárgyaltunk, de itt most ezeket le is 

kell írni a tulajdonosok, döntéshozók számára. Minimális formában a megtérülési tanulmánynak tartalmaznia 

kell az alábbi elemeket: 

1. A vállalat üzletével kapcsolatosan egy világos kép az üzleti és az IT-adottságokra vonatkozóan. 

2. A vállalat üzleti tevékenységéhez szükséges fenti adottságok költsége. 

3. A javasolt tökéletesítési megoldás, amely a SOA alapú C2-szolgáltatásokkal a vállalat üzleti tevékenységét 

javítja. 

4. A tökéletesítési megoldás által generált megtakarítások (ha van ilyen). számszerűsítése. 

5. Puha haszon tételek. 

6. Kemény haszon tételek. 

7. A megoldás holisztikus hatása az üzletre jó vagy rossz értelemben. 

8. A végleges javasolt költségvetés. 

9. Az előre mozdulás érdekében javasolt lehetőségek, valamint a SOA alapú C2-szolgáltatásokra való áttérés 

érdemlegességének aktualitása vagy ellenjavallata. 
 

Fontos: A megtérülési tanulmány kötelező elemekkel rendelkezik, aminek végén konklúzióként a SOA alapú 

C2-szolgáltatásokra való áttérés érdemlegességének aktualitása vagy ellenjavallata kell, hogy szerepeljen a 

vállalatra vonatkozóan. 

 

Tehát: A SOA alapú C2-szolgáltatásokra való áttérés megtérülési tanulmánya egy körültekintő elemzés, amely 

nyolc kötelező lépés mentén készül, és jól meghatározott szempontok szerint, számszerűsített formában 

fogalmazza meg a javaslatot. 

3. 5.3. A C2-adatközpont működési költségének 
mérése és csökkentése 

Az elektromos energia felhasználásának hatékonysága az IKT fejlődésének egyik legfontosabb hajtómotorja. 

Nem csak a mobil eszközök esetében szükséges csökkenteni a fogyasztást az akkumulátor véges kapacitása 

miatt, hanem a processzorok számolási teljesítményének növelése számára is korlátot jelent a túlzott hőtermelés. 

Az energiamenedzsment mára az adatközpontok és szerverek üzemeltetői számára központi szerepet tölt be. Az 

energia költségének csökkentése három területen nyilvánul meg: 

- CAPEX költségek, 

- OPEX költségek, 

- környezeti hatások. 
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A mobileszközök számára kidolgozott megoldások természetes módon kerülnek be az adatközponti 

környezetbe. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az adatközpontok méret- és kapacitásjellemzői miatt 

lényegesen eltérnek a mobileszközökétől, ami kihatással van az üzemeltetésre is. 
 

Fontos: Az adatközpont energiaköltségének csökkentése három területen nyilvánul meg: CAPEX  költségek, 

OPEX költségek, környezeti hatások. 

Az adatközpont energia felhasználásának hatékonyságát determinisztikus módon meg lehet határozni. Az 

alapgondolat az, hogy valamilyen szabványos terhelés mellett megmérjük az adatközpont elektromos 

energiafogyasztását. A szabványos terhelés vonatkozik a tárolási, feldolgozási és kommunikációs feladatokra 

egyaránt. Az így kapott érték képes összemérni a különböző adatközpontokat. Az adatközpont 

teljesítőképességének hatékonyságát (DCPE – Data Center Performance Efficiency) az alábbi összefüggés adja 

meg: 

DCPE = Számolási_Energia / Teljes_Energia 

Ez a mennyiség az elméletben jól kezelhető lenne, de a gyakorlatban a különböző adatközpontok IT funkciói 

lényegesen eltérnek egymástól. Egy szabványos terhelési mérés elvégzése ilyen körülmények között bizonyos 

kritikus szolgáltatások szünetelését jelentené, ami nyilvánvalóan megakadályozza ennek a mérésnek az 

elvégzését. Ehelyett az adatközpont teljesítmény hatékonysága az alábbi három tényező szorzataként adható 

meg: 

DCPE  = (1/PUE ) x (1/SPUE) x (Feldolgozási teljesítmény/Teljes Energia) 

A fenti összefüggés tagjai az adatközpont épületgépészeti felszereléseire, a szerver energiájának konverziójára, 

illetve az elektronikai komponensek másodpercenkénti feldolgozásának hatékonyságára vonatkozik. 
 

Fontos: Az adatközpont elektromos energiafelhasználásának hatékonyságát épületgépészeti felszerelések, a 

szerverek energiájának konverziója, illetve az elektronikai komponensek másodpercenkénti feldolgozásának 

hatékonysága adja meg. 

Az adatközpont elektromos teljesítményfelvétel hatékonysága (PUE – Power Usage Effectiveness) az 

adatközpont infrastruktúrájának minőségét méri és nem más, mint a teljes adatközpont épülete, valamint az 

adatközpontban lévő IT (szerverek, hálózati eszközök stb.) által fogyasztott elektromos teljesítmény aránya. Az 

IT elektromos teljesítményét a szakirodalom kritikus teljesítménynek nevezi. Mivel a PUE-faktorok nem veszik 

figyelembe a feldolgozás típusát, így ez a paraméter a normál működés megszakítása nélkül folyamatosan és 

objektív módon mérhető az elektromos fogyasztásmérő berendezésekkel. A tapasztalat szerint az átlagos 

adatközpont PUE-mutatója sajnos nagyon gyenge. Néhány évvel ezelőtt végzett felmérések alapján a nagy 

adatközpontok 85%-a esetén a PUE értéke 3-nál nagyobb volt. Ez azt jelenti, hogy ezeknél az adatközpontoknál 

az épület mechanikai és elektrotechnikai rendszerei kétszer annyit fogyasztanak, mint az IT által felvett 

elektromos teljesítmény. Az adatközpontok csak 5%-a esetén érte el a PUE a 2 értéket. A PUE nagy értékét az 

épületben lévő hűtők (30–50%), a klímák ventilátorai (10–30%), a szünetmentes tápegységek (7–12%) AC-DC-

AC átalakítóinak vesztesége, a páraelszívók és a világítás okozzák. 
 

Fontos: A PUE az adatközpont épület teljes elektromos teljesítményfelvételének, és a benne lévő IT-

berendezések elektromosteljesítmény-felvételének aránya. 

Ezek a viszonylag nagy értékek az épületgépészeti alrendszerek régebbi, alacsony hatékonyságú 

megtervezéséből következnek. Mára elfogadott tény, hogy egy adatközpont PUE-paramétere 2 alatti kell, hogy 

legyen. A legjobb adatközpontok esetén a PUE < 1,4. Ehhez párologtató hűtőtornyos megoldást, nagyon 

hatékony levegőmozgatást kell alkalmazni, valamint erőteljesen csökkenteni kell a szükségtelen energia 

konverzióból származó veszteségeket. 

A régi megoldások szerint az adatközpontban lévő levegő hőmérséklete 20 ˚C volt. Jelenleg ezt 25–27 ˚C 

értékre emelik, ami lényegesen csökkenti a hűtőrendszer által felvett elektromos teljesítmény értékét. Mivel a 

hideg levegő hőmérséklete magasabb 5–7 ˚C-kal, ezért a hűtőberendezések hatásfoka is nagyobb. A 

szünetmentes tápegységek fogyasztását úgy lehet csökkenteni, hogy nagyobb hatásfokú berendezések 
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beszerzésére kerül sor. Így például a szerverekhez 99,99%-os hatékonyságú, 12 V egyenfeszültségű UPS-ek 

elhelyezése is lehetséges, amely közvetlenül az alaplapot táplálja meg. A Google cég szerint a saját 

adatközpontjaiban, éves átlagban a PUE = 1,2. 
 

Fontos: Az adatközpont elektromos teljesítményfelvételének hatékonysága úgy növelhető, hogy a levegő 

hőmérsékletét 25–27 ˚C értékre emelik, illetve 12 V-os szünetmentes tápegységeket használnak. 

A szerverek elektromos teljesítményfelvételének hatékonysága (SPUE – Server Power Usage Effectiveness) a 

szerverek teljes elektromos teljesítményének, valamint a valódi elektromos teljesítményének aránya. A szerver 

valódi elektromos teljesítmény felvételében az alaplap, a lemezek, a CPU-k, a memóriák, az I/O kártyák 

vesznek részt. Nem tartozik ide a ház tápegysége, illetve a ventilátorok által felvett teljesítmény. A mai 

klasszikus szervereknél a SPUE = 1,6 … 1,8 tartományban van. A legjobb szerverek esetén SPUE < 1,2. 

A PUE és az SPUE együttesen képes megadni azt az együttes hatékonyságot, amely az elektromechanikus és a 

feldolgozó berendezések képeznek. Az elektromos teljesítményfelvétel valódi hatékonysága (TPUE – True 

Power Usage Effectiveness) az alábbi összefüggés alapján definiálható: 

TPUE  = PUE  x SPUE 

A mai klasszikus adatközpontoknál TPUE = 3,2, ami azt jelenti, hogy minden termelő Watt esetén legkevesebb 

további 2,2 W fogyasztása történik meg. A leghatékonyabb adatközpontok esetén a TPUE = 1,2 x 1,2 = 1,44. 

Könnyen belátható, hogy a leghatékonyabb C2-adatközpontok fele annyi elektromos energiával működnek, mint 

az átlagos adatközpontok. Ez még mindig nem ideális, mivel az épület által felvett teljesítménynek csak 70%-a 

jut el a feldolgozó berendezésekig. A jelenlegi technológiai fejlettségi szint mellett az éves TPUE ≥ 1,25 jelenti 

a legjobb értéket. 
 

Fontos: A leghatékonyabb C2-adatközpontok esetén minden termelő W esetén további 0,25 W elektromos 

teljesítmény fogyasztására van szükség. 

Az adatközpont teljesítőképességének hatékonyság-összefüggése három tagból áll, amelynek utolsó 

szorzótényezője azt mutatja meg, hogy a felvett elektromos teljesítmény mennyi hasznos feldolgozási 

utasítás elvégzését teszi lehetővé. Ismerve a számítógépek általános célú felhasználási igényét, ezt a paramétert 

a legnehezebb objektíven megmérni. Itt tulajdonképpen arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy egységnyi 

elektromos energia mennyi gépi szintű utasítás elvégzésére elegendő a C2-adatközponti környezetben. Ennek a 

kérdésnek a megválaszolása konkrét méréssel lehetséges. A mérés lehetővé teszi két C2-adatközpont 

összehasonlítását, illetve új rendszer kiválasztását. A gyakorlatban viszont a cégek nem mindig ugyanazt a 

mérőszoftvert alkalmazzák. Ugyanakkor az egyes rendszereken működő különböző alkalmazások együttese 

nagyon nehézzé teszi az objektív mérések elvégzését. Könnyen beláthatjuk ezt, ha egy élesben működő rendszer 

több tíz vagy akár több száz párhuzamosan futó alkalmazása mellett még egy mérő szoftvert is futtatunk, akkor 

annak futási ideje erőteljesen függ a többi alkalmazás komplex működési jellemzőitől. 

A szuperszámítógépek (HPC) esetében a rangsorolást a LINPACK benchmark szoftver lefuttatásával végzik el, 

ami alapján a „Green 500" listába kerülnek be a gépek. Az Internet szolgáltatásokat végző szerverek számára 

nem létezik hasonló mérőeszköz. Emiatt csak szerverszintű benchmark-méréseket végeznek. 

Az elektromos energiafogyasztás hatékonyságának mérésére két módszert javasolnak a gyakorlatban: 

Joulesort, illetve a SPECpower  benchmark. A Joulesort megméri a rendszer teljes energia felvételét, amiből 

a beágyazott rendszerektől a szuperszámítógépekig tartó termék palettán processzor magra vetítve metrikát 

határoz meg. A SPECpower ezzel ellentétben Java platformon futó kereskedelmi alkalmazások szerverosztályú 

rendszerére fókuszál és a számolási teljesítmény elektromos teljesítményre vonatkozó arányát határozza meg. 

Hasonló energiahatékonysági benchmark-módszerek szükségesek az adatközpont-infrastruktúra további 

elemeire vonatkozóan is, mint a hálózat switch-ek, illetve a storage alrendszerek. Ilyen módszerek 

kidolgozásával foglalkozik az SNIA nevű szervezet (Storage Networking Industry Association). 
 

Fontos: A C2-adatközpont elektromosenergia-fogyasztás hatékonyságának mérésére két módszert javasolnak a 

gyakorlatban: a Joulesort, illetve a SPECpower benchmark. 
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Azonos bináris alkalmazások működéséhez, a különböző architektúrájú szerverek különböző mennyiségű 

energiát igényelnek. Hasonlóan, szoftverteljesítmény-hangolástól függően, adott alkalmazás különböző 

mennyiségű szerverkapacitást igényel. A SPECpower módszer segít megvilágítani a jelenlegi szerverek 

energiahasználatának legfontosabb jellemzőjét: alacsony terhelésnél a feldolgozórendszerek lényegesen 

hatékonyabbak, mint a maximális terhelés közelében. A SPECpower 10% terhelés lépésközzel képes megadni 

wattonként az időegység alatt elvégzett gépi szintű utasítások számát. 
 

Tehát: Az elektromos energiafelhasználás hatékonysága a C2-adatközpontok esetén kétszer jobb, mint a 

klasszikus adatközpontoknál, ami fél áron képes tartani az OPEX költségeket. 

4. Fejezetkérdések 

1.) Miért fontos A C2-szolgáltatás költségének elemzése és mit használnak fel ennek elvégzéséhez? 

2.) Mit jelent az üzlet felhősítése? 

3.) Miért függ a C2-szolgáltatások költsége sok tényezőtől? 

4.) Melyek az informatikai rendszerek költségének holisztikus szempontjai? Soroljon fel ezek közül ötöt! 

5.) Mi a megtérülési tanulmány és miért fontos a C2-szolgáltatások elkészítése előtt? 

6.) Soroljon fel tíz darab költségtételt, amit a megtérülési tanulmány elkészítéséhez figyelembe kell venni! 

7.) Mit jelent a vállalati tőke megtartása és miért fontos? 

8.) Miért szükséges a C2-erőforrásoknak igény szerint bővülniük? 

9.) Mi a C2 szolgáltatási megállapodás és miért szükséges? 

10.) Mi a kockázat áthelyezése C2-szolgáltatásoknál? 

11.) Miért veszélyes a kirakás C2-szolgáltatásoknál? 

12.) Mire jó az élénkítés és az újrahasználat C2-szolgáltatásokat használó vállalatoknál? Mik befolyásolják 

ezeket? 

13.) Hogyan mérjük a C2-értéket? 

14.) Miért befolyásolja a vállalat működését az innovatív technológia? 

15.) Mi a megtérülési tanulmány készítésének nyolc lépése? Magyarázza a lépésekben végrehajtott 

tevékenységeket! 

16.) Mi a különbség a vállalati kemény, illetve puha haszon fogalmak között? 

17.) A C2-adatközpont működési költségének méréséhez milyen költség kategóriákkal kell számolni? 

18.) Mi a C2-adatközpont teljesítmény hatékonysága (DCPE) és hogyan fejezzük ki? 

19.) Mi a szerver elektromos teljesítményfelvételének hatékonysága (SDUE) és hogyan határozzuk meg? 

20.) A C2-adatközpontok elektromosenergia-fogyasztásának mérésére milyen két konkrét módszert 

alkalmaznak? Mi a különbség a kettő között? 
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6. fejezet - Az IaaS, PaaS, SaaS 
szolgáltatások konkrét C2-
környezetben 

A C2 egy fejlődésben lévő terület, így az elkövetkező időszakban további szereplők jelennek meg a piacon. 

Ezek nem csak költségben, de szolgáltatástípusban is különböznek egymástól. 

Példaként, az Amazon teljes hozzáférést enged a fájlrendszerhez, míg a Google App Engine nem engedélyez 

írási jogosultságot. A Google biztonsági okok miatt kiemelte a Python-ból az írási tulajdonságot, míg a 

tároláshoz Google-adatbázisra van szükség. A Microsoft Windows Azure egy adatközpontú C2-rendszer, amely 

a fejlesztők részére felhasználói azonosítást, munkafolyamat vezérlést, adatszinkronizálást és egyéb 

lehetőségeket nyújt.- 

Bizonyos szolgáltatók számára a C2 csak egy reklám, de más, professzionális IT-cégek számára, akik átlátják a 

lényegét, egy komoly lehetőség az adatközpontjuk és rendszereik hatékony működtetéséhez. A továbbiakban 

néhány nagy IT-gyártó C2-megoldásait fogjuk megvizsgálni és összehasonlítani a szolgáltatásaikat. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatások folyamatos fejlődésben vannak, a C2-szolgáltatásokat nyújtó cégek száma is 

gyorsan nő. 

1. 6.1. Az IBM cég C2-modellje és szolgáltatásai 

Az IBM C2-szolgáltatásokat nyújt annak érdekében, hogy a tetszőleges méretű üzletek e vonzó 

számítástechnikai modellt előnyösen használják ki. Az IBM az iparág-specifikus szakértelmét és a megalapozott 

technológiai tudását alkalmazza biztonságos szolgáltatásokként nyilvános, magán és hibrid C2-modellek 

formájában. 

Ezek az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 

- Iparág-specifikus üzleti tanácsadói szolgáltatások C2 számára: Az IBM Global Business Services üzletág 

egy közgazdasági modellt alkalmaz annak megállapítására, hogy mennyibe kerül a magán felhő (PrC2) 

hálózatok építésének teljes költsége (TCO – Total Cost of Ownership), és/vagy az adatok és alkalmazások 

nyilvános vagy hibrid felhőbe mozgatása. 

- Technológiai tanácsadási, tervezési és kivitelezési szolgáltatások: Az IBM Global Business Services 

szolgáltatása segíti az ügyfeleket az adatközponti felhő létrehozásában, telepítésében és konfigurálásában. 

- Felhőbiztonság: Az IBM Rendszerek, Szoftver, Szolgáltatási üzletágak, a Kutatási részleg és az X-Force 

csoport összehangolt tevékenysége lehetővé teszi a technológiák és a folyamatok újratervezését annak 

érdekében, hogy a felhőben biztonságos és sebezhetetlen szolgáltatások működjenek. 
 

Fontos: Az IBM cég C2-szolgáltatásainak típusai: iparág-specifikus üzleti tanácsadói szolgáltatások C2 

számára; technológiai tanácsadás, tervezés és kivitelezés; felhőbiztonság. 

Az IBM cég tanácsadói szolgáltatásai közgazdasági modell segítségével képesek felmérni a C2 építésére és 

integrálására vonatkozó teljes (TCO) költségeket. A kezdeti felmérések azt mutatják, hogy a szervezetek az 

üzleti céljaik eléréséhez úgy a nyilvános, mint a magánfelhőket felhasználják. Az IBM cég C2-technológia 

tanácsadói szolgáltatásai képesek segíteni a klienseket a saját IT-környezetük újraépítésében azért, hogy a C2-

modellek ek előnyeit a saját működési hatékonyságuk érdekében fordítsák, és csökkentsék a beruházás 

megtérülési idejét (ROI – Return of Investment). A C2-megvalósítási szolgáltatásokkal az IBM hatékony 

módszereket dolgozott ki, amelyekkel segít az ügyfeleknek a dinamikus technológiai környezet létrehozásához 

szükséges szerverek, tárolóeszközök és technológiák megtervezésében, konfigurálásában és tesztelésében. 
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Fontos szempont az IBM esetén, hogy a C2 és az üzleti stratégiáknak összhangban kell lenniük. A cég 

közvetlenül dolgozik az ügyfelekkel, hogy létrehozzon másolható, C2-modellek ben kínálható, iparág-specifikus 

szolgáltatásokat, mint amilyen a Lender Business Process Services vagy a Heathcare Process Services, 

valamint a horizontális üzleti szolgáltatások közül a CRM és az ellátásilánc menedzsment, Supply Chain 

Management. 

6.1. ábra - Az IBM SmartCloud C2-modellje 

 

Az IBM cég felhőkoncepciója a SmartCloud modellben fogalmazódik meg. Függetlenül attól, hogy a kliensek 

magán C2-rendszert terveznek, fejlesztenek, vagy C2-alkalmazásokat fogyasztanak, az IBM belépési 

lehetőséget nyújt számukra. A modelljének legalsó eleme a fizikai hardver. Az IBM három hardverplatformot 

javasol C2 számára. Ezek mindegyike támogatja a virtualizációt. A virtualizációs elem az IBM cég számára 

negyven éve alkalmazott technológia. Az IBM Websphere alkalmazás infrastruktúra-megoldásokat, 

programozási modelleket és a virtualizáció számára nyílt szabványokat támogat. A C2-menedzsment ebben az 

esetben az IBM Tivoli köztesréteg szoftver. A menedzsment eszközök a futtatható kódok szabályozását, a 

működés monitorozását, a használat mérését és a költségek számolását végzik. A legfelső réteg integrált 

munkafolyamat eszközöket tartalmaz. A C2-munkafolyamatok olyan szolgáltatások vagy futtatható 

kódpéldányok, amelyek speciális üzleti igények kielégítésére kerülnek végrehajtásra. Az IBM cég C2-alapú 

kollaborációt, alkalmazás-fejlesztést és tesztelést, analitikát, üzlet-üzlet integrációt és biztonságot biztosító 

eszközöket kínál. 
 

Fontos: Az IBM cég SmartCloud C2-modelljének elemei: C2-szolgáltatások és workflow-k; C2-menedzsment; 

virtualizáció; fizikai hardver. Az IBM a C2-architektúráit magán-, nyilvános és hibrid formában nyújtja. 

Mindehhez a stratégia, biztonság, valamint a tervezési és kivitelezési szaktanácsadás társul a cég részéről. 

Az IBM kidolgozta a CC RA-t (IBM Cloud Computing Reference Architecture), amely egy modulárisan 

strukturált C2-referenciamodell. 

6.2. ábra - Az IBM C2-referenciaarchitektúrája (IBM CC RA) 
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Ez az absztrakció legfelső szintjén meghatározza az architektúraelemeket. Ezek finomítását a következő szinten 

végzi el. Ez a moduláris megközelítés az architektúraelemeket egymástól függetlenül finomítja. 

Ugyancsak az IBM cégtől származik a CC MPRA (IBM Common Cloud Management Platform Reference 

Architecture) referenciamodell is, amely a C2-menedzsmentet írja le. Ez egy részletesebb modell, amely a C2-

menedzsmentplatformot részletezi. Úgy az üzlet, mint a működést támogató szolgáltatások egyenként tucatnyi 

modulból állnak az alábbiak szerint: 

- Üzletet támogató szolgáltatások (BSS): Ajánlásmenedzsment, Rendelésmenedzsment, Általános számlázás, 

Szerződés és megállapodás-menedzsment, Ügyfélmenedzsment, Jogosultságmenedzsment, Számlázás és fizetés, 

Rendelésalkalmasság, Árazás és besorolás, Előfizető-menedzsment, Telepítés, Szolgáltatáskatalógus. 

6.3. ábra - Az IBM C2-menedzsment platform referencia architektúrája (IBM CC 

MPRA) 
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- Működést támogató szolgáltatások (OSS): Szolgáltatás-kézbesítési katalógus, Szolgáltatásautomatizálás-

menedzsment a Szolgáltatási sablonnal, Szolgáltatáskérelem-menedzsment, Beszerzés, Monitoring- és esemény-

menedzsment, Változás- és konfiguráció-menedzsment, Incidens-menedzsment, IT-leltár és licence-

menedzsment, Image életciklus-menedzsment, IT szolgáltatási szint menedzsment, Kapacitás- és teljesítmény-

menedzsment. 
 

Fontos: Az IBM CC MPRA (IBM Common Cloud Management Platform Reference Architecture) 

referenciamodell a C2-menedzsment platformot részletezi. 

A Tivoli Development Services (IBM TDS) nevű csomag IT-szolgáltatásokat nyújt Tivoli és más szervezetek 

számára az IBM Software Group and Research elnevezésű szoftverkutató divízión belül. Ennek a terméknek 

olyan hatásai vannak, mint a megváltoztatott üzleti és IT-folyamatok, illetve a megnövelt versenyképesség a 

gyorsabb értékmegjelenés által, valamint erősített termelékenység. 

Az IBM TDC (Tivoli Development Cloud) a Tivoli Service Automation Manager, Tivoli Provisioning 

Manager, a Tivoli Monitoring, a Storage Productivity Center, az OMNIbus, a Tivoli Business Service 

Manager, a Tivoli Data Warehouse, és a Tivoli Performance Analyzer elemekből áll össze. 

Mindezen termékek speciális szolgáltatásokat nyújtanak a felhasználóknak és igénytől függően történik a testre 

szabásuk. 
 

Fontos: Az IBM Tivoli Development Services (IBM TDS) nevű divízió IT-szolgáltatásokat nyújt Tivoli és 

más brandeket használó szervezetek számára. 

 

Tehát: Az IBM cég C2-modelljei és szolgáltatásai úttörő szerepet játszanak az informatika felhősödésében. 

2. 6.2. A Microsoft cég C2-modellje és szolgáltatásai 
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A Microsoft Partner Network (MPN) egy olyan közösség, amely a cég partnereit segíti az eszközök minél 

hatékonyabb felhasználásában. A Microsoft Information Technology-t (MSIT) újratervezték és átmigrálják az 

MPN funkcionalitás magját képező Partner Velocity Platform (PVP) rendszert a Windows Azure Platform 

(WAP) rendszerre annak érdekében, hogy a partnerek megelégedését és az üzlet élénkségét, valamint a céggel 

kötött üzletek szolgáltatási szintjét (SLA – Service Level Agreement) növeljék. Mindemellett a teljes költséget 

több mint 20%-kal tervezi csökkenteni a Microsoft. 

Az MPN portál a microsoft.com-on az elsődleges erőforrás a Microsoft-partnerek számára, hogy létrehozzák, 

menedzseljék és elmélyítsék együttműködésüket a Microsoft céggel. 

A Partner Velocity Platform (PVP) olyan alkalmazások együttese, amelyek funkcionális feltételeket 

biztosítanak az MPN számára. A PVP nem foglalja magában az MPN teljes funkcionalitását, csupán a magját 

képezi az MPN Partner Portal rendszernek. Mint olyan, a háttérszolgáltatásokat nyújtja, amelyeken az MPN 

működik. A PVP nem más, mint különböző alkalmazások együttese az MPN portál mögött, amelyek közül 

majdnem mindegyiket támogatja a MSIT. A Microsoft IT-közösségi hálózati infrastruktúrában lévő szerverek 

befogadták az összes PVP-összetevőt. A PVP-alkalmazások úgy voltak megalkotva, hogy az adatokat és 

szolgáltatásokat ezeken a komponenseken keresztül érték el, függetlenül attól, hogy Windows klienst vagy 

böngészőalapú alkalmazást alkalmaztak. 
 

Fontos: A Microsoft cég a Microsoft Information Technology (MSIT) termékét újratervezte és átmigrálta a 

Microsoft Partner Network (MPN) funkcionalitás magját képező Partner Velocity Platform (PVP) rendszert a 

Windows Azure Platform (WAP) rendszerre. 

Az MPN modellnél a Microsoft-közösség felhasználói a hitelesítést és a PVP-hozzáférést a belső hálózati 

környezet által nyújtott hitelesítési módszereken keresztül szerzik meg. A külső felhasználók hitelesítését más 

módszerekkel kell végezni. Ezek a módszerek a Microsoft közösségi tűzfalon keresztül működnek, amelyeknél 

nemcsak az alkalmazáshoz kell hitelesíteni, hanem a tűzfal-infrastruktúrához is. Ezen túlmenően a hitelesítést 

többször is kérni lehet. 

Az előzetesen létező PVP-rendszernél teljesítménykorlátok voltak, amiket a komplex munkafolyamatok és 

alacsony minőségű adatok jellemeztek. Kevésbé volt skálázható és alacsony üzleti élénkséggel rendelkezett. A 

partnereknek csak részleges tapasztalatuk volt, és korlátosak voltak a kollaborációs lehetőségeik is. 

2.1. Windows Azure 

Az újratervezett PVP más nevet kapott: PVP.Next. A PVP.Next egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem a 

teljes platform újratervezésére került sor. A PVP központi funkcionális elemektől (Assets, Enrollment, 

Requirement) indulva, kifelé haladva történt az átalakítás, ami alapját képezte a Windows Azure projektnek. A 

PVP.Next kidolgozásánál a következő tervezési célok léteztek: 

- Hatékonyabb adatstruktúrák és munkafolyamatok létrehozatala; 

- Üzleti érték növelése; 

- Fejlesztési és kivitelezési idő rövidítésével az üzlet élénkségének növelése; 

- Technológiai fejlesztés az üzleti célokhoz igazítva; 

- Teljes partneri közösség számára egységes munkafelület kialakítása; 

- Többlépcsős és többéves platform újratervezése a partnerekkel szembeni kihívások mérséklése érdekében. 
 

Fontos: A Microsoft cég Windows Azure, hibrid rendszere a PVP.Next (Partner Velocity Platform) modell 

szerint készült. 

A Windows Azure platform a PVP.Next koncepció megtestesült terméke, amely a következő tulajdonságokkal 

rendelkezik: 

- Megfelel a PVP.Next tervezési szempontoknak; 
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- Megfelel az előzetesen létező PVP-technológiának. 

A Windows Azure platform egy C2-alapú számítástechnikai architektúra, amely a PVP.Next tervezési céloknak 

megfelelő sok funkcionális elemmel rendelkezik. A termék középpontjában a szerepkör-funkcionalitások állnak. 

Ezek diszkrét számítástechnikai erőforrás-egységek, amelyeket az IT-személyzet alkalmazásokhoz vagy 

megoldásokhoz rendelhet. Ilyen szerepkörök az alábbiak: 

- Web: A webalapú alkalmazások IIS (Internet Information Server) rendszerre épülnek. Az 

alkalmazásinterfészek interaktív komponenseit működteti. 

- Worker: Az alkalmazásfunkcionalitások háttéraspektusait működteti, mint amilyenek a háttér processzek, 

munkafolyamat-komponensek vagy alkalmazás által hivatkozott szolgáltatások. 

A vállalat megvalósíthatja a szerepköröket több módon is és kombinálhatja ezeket annak érdekében, hogy egy 

erőforráshalmazt hozzon létre a Web és a Worker szerepeket hordozó alkalmazáskomponensek számára. A 

példányalapú szerepkörök előnye a rugalmasság, amit az alkalmazások skálázása számára képes nyújtani. Az 

erőforrásokat hozzá lehet adni az alkalmazásokhoz, vagy el lehet venni azoktól a példányok hozzárendelésével 

vagy leválasztásával. Ennek eredményeként a Windows Azure-alapú alkalmazások skálázhatók a felhasználók 

igénye szerint. A szerepkör-példányok alkalmazásokhoz rendelése nagyon gyorsan megtörténhet. A többhetes 

megvalósítási idő csupán 20-30 percre képes rövidülni. Hasonló módon, az alacsony forgalmú időszakokban a 

példányokat nagyon gyorsan vissza is lehet vonni. Mivel a Windows Azure-előfizetők a példány darabszáma 

alapján fizetnek, a példányok skálázhatósága az alkalmazás-erőforrások költséghatékonyabb felhasználásához 

vezet. 

A példányok skálázhatósága lehetővé teszi a Windows Azure számára az előre nem tervezett, nagy volumenű 

igények kielégítését. Amikor az előre jelzett alkalmazás az igények váratlan, túlzott növekedését érzékeli, nem 

képes további erőforrásokat lefoglalni egy hosszabb megszerzési és megvalósítási folyamat nélkül. Gyakran ez a 

folyamat az erőforrás szükségességének ideje után fejeződik be. Ugyanakkor a Windows Azure lehetővé teszi az 

IT-személyzetnek, hogy az alkalmazás számára további példányokat nem hetek, hanem percek alatt indítson el, 

és vonjon vissza, miután az igény megszűnik. 
 

Fontos: A Microsoft Windows Azure a példányok skálázhatóságával lehetővé teszi a rendszer számára előre 

nem tervezett, nagy volumenű igények kielégítését. 

A Windows Azure szerepkörök és példányok szerinti terve lehetővé teszi az egyedi komponensek számára a 

logikai szétválasztást. Ez lecsökkenti a telepítési és fenntartási követelményeket, miközben az alkalmazásszintű 

komponenseket integráltan tartja. Ez tulajdonképpen egy lényegre törő képesség, hogy a PVP.Next 

funkcionalitás különböző aspektusait több alkalmazás között is megossza. A PVP-komponensek Worker 

szerepkörbe való betokozása lehetővé teszi, hogy a komponens könnyen integrálható legyen más olyan 

komponensekkel, amelyeket a Windows Azure platform működtet. A vállalat a komponenseket egyesével képes 

működtetni és frissíteni, anélkül hogy az alkalmazáskörnyezet többi részében fenntartást kellene végeznie. 

A Windows Azure platform tartalmazza az SQL Azure rendszert, amely komplex adatstruktúrákat és 

adatmenedzsmentet kezel a C2-alapú architektúrában. Mivel az előzetesen létező PVP adat storage előre jelzett 

típusú SQL Server adatbázisokon működött, ezért a PVP.Next modellt kidolgozó stáb helyesen döntött a legtöbb 

adat-storage komponens újrahasználhatósága mellett. 

A Windows Azure egy hibrid megoldás, mivel az alkalmazások bizonyos részei a kliensgépeken, míg a többi 

részek a hagyományos adatközpontban futnak. A PVP esetén a megoldások skálázása nem tette lehetővé az 

azonnali és teljes körű migrációt. Ennek eredményeként hibrid architektúrát hoztak létre, hogy a Windows 

Azure felé gyors tranzíció (átmenet) valósuljon meg, mialatt a migráció befejeződik. Egyéb esetekben az előre 

jelzett komponensek az alkalmazás-architektúra részei maradhatnak az üzleti lekérdezések, a biztonsági 

korlátok, vagy más előre jelzett alkalmazások működtetési igénye miatt. 

6.4. ábra - PVP.Next architektúra a Microsoft Azure-ban (Forrás: Microsoft, Co.) 
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A Windows Azure egy hibrid alkalmazás, amely képes növelni a Microsoft cég partnereinek a technikai 

lehetőségeit. A PVP.Next modell népszerű fejlesztői eszközöket használt fel, hogy egy Windows Azure-alapú 

megoldást hozzon létre, nagyon nagy rendelkezésre állással, skálázhatósággal és teljesítménnyel. Az új rendszer 

jelentős költségmegtakarítást jelent a MSIT és a vállalat számára, ami tovább nő a Windows Azure rendszerre 

való áttérés mértékével. 
 

Fontos: A Microsoft Windows Azure C2-szolgáltatása a rendelkezésre állás, a skálázhatóság és a teljesítmény 

szempontjából kiemelkedő termék. 

2.2. Office 365 

Az Office 365 egy előfizetés-alapú szolgáltatás, amely a Microsoft platformon működik és 2011 közepe óta 

létezik. A Google Apps termékkel való piaci versenyhelyzet miatt a Microsoft ebbe a rendszerbe beleintegrálta 

az összes online alkalmazását, és mint egy folyamatosan friss állapotban tartott C2-szolgáltatást működteti. 

A rendszer magában foglalja az Exchange Server terméket a levelezéshez, a SharePoint terméket a 

kapcsolatépítéshez, kollaborációhoz és a nyilvános webhez, a Lync terméket a kommunikációhoz, a VoIP 

(Voice over IP) hangátvitelhez és a konferenciához. A kezdeti tervek szerint kis cégek és vállalatok számára 

készült a szolgáltatás. A kis cégeknek az Exchange e-mail, a SharePoint Online, a Lync Online, a web 

hosztoláshoz szükséges SharePoint, valamint az Office Web Apps modulokat szánták, míg a vállalatoknak ezen 

felül a felhasználónkénti licenceléssel hozzáférhető Office 2010 Professional Plus szoftvert tervezték 24/7 

típusú telefonügyelettel. 

6.5. ábra - A Microsoft Office 365 Home szolgáltatásai 
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Fontos: A Microsoft Office 365 C2-szolgáltatás legfontosabb komponensei: Exchange Server, SharePoint, 

Lync, VoIP. 

2013. februárban az Office 2013 megjelenésével a szerverkomponenseket a 2013-as verzióra frissítette a cég, 

majd változatokkal terjesztette ki az Office 365 szolgáltatását: Small Business Premium, Midsize Premium és 

ProPlus. Az új Office 365 Home Premium változat az otthoni munkát segíti ötgépes környezetig, amit kiegészít 

a SkyDrive storage szolgáltatással és havonta 60 perc Skype-hívással. Az Office-t sok példányban installálni 

kívánó nagy felhasználóknak tervezte a Microsoft ezt a szolgáltatást. A 2013. márciusi lépésével a Microsoft az 

előzetesen felvásárolt kapcsolatépítési Yammer platformot beleintegrálta az Office 365-be, amivel lehetővé 

teszi két a szolgáltatás közötti egyszeres feliratkozást, a dokumentum aggregációt, teljes mértékben helyettesítve 

a SharePoint hírcsatornát a Yammer-rel. 

6.1. táblázat - C2-szolgáltatások a Microsoft Office 365 két változatnál 
 

  
Office 365 Home Premium Office Professional 2013 

Telepített példányok száma 5 PC vagy Mac rendszerű gép, vagy 

mobileszköz 
1 PC rendszerű gép 

Egyszerű éves előfizetés Igen 
  

A termék engedélyezett használata Otthoni használat Otthoni vagy üzleti célú felhasználás 

Alapvető Office-alkalmazások: 

Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote3 

Igen Igen 

E-mail, naptárak és feladatok: 

Outlook 

Igen Igen 

Kiadvány-szerkesztés és adatbázis-

kezelés: 
Igen Igen 
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Publisher, Access 

SkyDrive, 20 GB Igen 
  

Személyre szabott élmény Igen 
  

Igény szerinti Office 
    

Skpye, 60 perc Igen 
  

Az Exchange, a Lync, a SharePoint és a böngészőalapú Office Web Apps tulajdonképpen SaaS C2-

szolgáltatásként jelennek meg az előfizetők számára. A SharePoint-re épülő SkyDrive Pro funkció, amely 

különbözik a SkyDrive szolgáltatástól, minden felhasználó számára 7 GB online storage szolgáltatást nyújt. Az 

Office modulok automatikus frissítése 2013-as verzióra a felhasználók számára semmilyen telepítési 

többletmunkát nem okoz. Az Office 365 Home Premium verziója nagyobb, 20 GB-os storage területet biztosít a 

SkyDrive-on. 

Az Office 365 bizonyos változatainál az előfizetés idejére az Office asztali alkalmazások úgy a Windows, mint 

az OS X operációs rendszer felületen elérhetők. A Windows feletti Office 365 esetében az alkalmazások egy 

klikkelésre indulnak, miközben a fájlok stream-elése háttérben történik. Az „igény szerinti iroda" szolgáltatás 

ugyancsak rendelkezésre áll, amellyel a felhasználók ideiglenesen steram-elni tudják az Office 2013 alkalmazást 

bármilyen kompatibilis gépre, anélkül hogy teljes mértékben installálni kellene az alkalmazást. 

Az Office 365 platform megfelel több biztonsági szabványnak: ISO/IEC 27001, EU Data Protection Directive, 

Health Insurance Portability and Accountability Act (USA). 

A szolgáltatás elérése az Internet alábbi címén lehetséges: http://office.microsoft.com 
 

Fontos: A Microsoft Office 365 a SkyDrive storage-ot, havonta 60 perc Skype-hívást, a kapcsolatépítéshez 

2013. márciustól pedig a Yammer modult szolgáltatja. 

 

Tehát: A Microsoft Office 365 egy gyorsan népszerűsödő SaaS C2-szolgáltatás. 

3. 6.3. Az Apple cég C2-modellje és szolgáltatásai 

Az Apple cég 2011 év közepén jelentette be az iCloud nevű ingyenes C2-szolgáltatáscsomagját, amely iPhone, 

iPad, iPod, iMac, illetve PC platformokon működik, és a vezeték nélküli hálózaton automatikusan képes tárolni 

a klienst az iCloud-ban, valamint visszatölteni a tartalmat a felhasználó összes eszközére. 

3.1. Apple iCloud 

Amikor valami változik az egyik eszközön, ez megjelenik a vezeték nélküli hálózaton kapcsolódó összes többi 

eszközön is. Az Apple véleménye szerint nagyon frusztráló a felhasználók számára, hogy az összes saját 

eszközükön összehangoltan tartsák az információjukat. A fontos információk szinkronizálásának feladatát az 

iCloud automatikusan végzi el a személyek helyett. Az ingyenes iCloud szolgáltatások az alábbiakat 

tartalmazzák: 

- MobileMe elemek: A klasszikus Kapcsolatok (Contacts), Naptár (Calendar), Elektronikus levelezés (Mail) 

szolgáltatásokat újratervezték iCloud koncepció szerint. A felhasználók megoszthatják a naptárukat barátaikkal 

vagy családjukkal. Az ingyenes e-mail azonosítót a me.com működteti. A bejövő levelek és a postaládák 

tartamát frissen tartja az összes eszközön és számítógépen, amelyen iOS operációs rendszer fut. 
 

Fontos: Az Apple cég legismertebb C2-szolgáltatása az iCloud. 

http://office.microsoft.com/
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- App Store és iBookstore: Ezekről le lehet tölteni az egy példányban megvásárolt iOS alkalmazásokat és 

könyveket a felhasználó minden eszközére. Mindkét szerver lehetővé teszi a vásárlások listájának megtekintését 

és további költségek nélkül utólag is telepíteni lehet a megvásárolt termékeket a felhasználó más fizikai 

készülékeire is. 

- iCloud Backup: Az iOS eszközökön (iPhone, iPad, iPod) tárolt adatokat naponta archiválja automatikusan és 

biztonságosan az iCloud-ba a WiFi-n keresztül. Ezek az adatok a megvásárolt zenét, alkalmazásokat, könyveket, 

videókat, fényképeket, eszközbeállításokat és alkalmazásadatokat is. Ha lecseréljük az iOS eszközünket, csak az 

Apple ID-t és jelszót kell megadnunk az új eszköznek és az iCloud visszaállítja a teljes gépet. 

- iCloud Storage: Zökkenőmentesen tárolja az összes létrehozott dokumentumot az iCloud Storage API-k 

segítségével és automatikusan letölti a felhasználó minden egyes eszközére. Egy objektum változtatása a többi 

eszközön is szinkronizálódik. Az Apple Pages, Numbers és Keynote alkalmazások felhasználják az iCloud 

Storage előnyeit. A felhasználók 5 GB ingyenes storage-területet kapnak az e-mail, dokumentum és backup 

célokra, ami nagyon kedvező, hiszen az Apple-től vásárolt zene, alkalmazások és könyvek, valamint a Photo 

Stream által igényelt storage nem számít bele az 5 GB méretbe. A felhasználók további storage-területet 

vásárolhatnak, amit az iCloud szükség esetén jelez. 

6.6. ábra - Az Apple iCloud szerinti C2-modellje 

 

- iCloud Photo Stream: Ez a szolgáltatás automatikusan feltölti az Apple felhőbe az adott felhasználó 

bármelyik készülékével készített vagy importált fényképeit és vezeték nélkül letölti az összes eszközére és 

számítógépére. A Photo Stream a felhasználó iOS operációs rendszert futtató összes eszközén létező 

fényképezőalkalmazásra épül. A képeket a PC erre a célra kialakított és az iCloud által kezelt alkönyvtárában 

tárolja. Tárolási terület takarékosság céljából a legutóbbi 1000 fotót mindegyik eszközön tárolja, így ezek 

megtekinthetők és mozgathatók albumba végleges tárolás céljából. A Mac és a PC számítógépek letárolják a 

Photo Stream összes fotóját, mivel a saját tárolási kapacitásuk nagyobb, mint a többi mobil eszköz esetén. Az 

iCloud minden fotót a felhőben tárol 30 napig, ami elegendő idő, hogy a felhasználó újból csatlakozzon 

eszközével az iCloud-ra és automatikusan letöltse a legutóbbi fotókat a Photo Stream-ről WiFi-n keresztül. 

- iTunes: Ez az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az előzetesen megvásárolt iTunes zenéket 

az összes iOS eszközre letölthesse további költség nélkül. Új zene vásárlása esetén az összes iOS eszközön 

megjelenik a termék. Fontos azonban megjegyezni, hogy a PC-re telepített iTunes nem engedi a zenék 

átmásolását. Azon zenék, amiket nem iTunes segítségével vásárolt a felhasználó, azonos előnyöket szereznek az 

iTunes Match segítségével. Ez utóbbi egy olyan szolgáltatás, amely az egyéb zenét a 256 kbps AAC DRM 

segítségével lecseréli sokkal jobb minőségűre, ha találat történik az iTunes Store adatbázis 18 millió zenéje 

között. A megtalált zenét percek alatt elérhetővé teszi a felhasználó számára ahelyett, hogy heteken keresztül 

kellene feltöltenie a felhasználónak a saját zene könyvtárait. A találaton kívüli zenék aránya így nagyon kicsi 

lesz, ami gyorsítja a saját zenetárház kialakítását. Az iTunes Match éves szinten kevesebb, mint 25 USD 

összegbe kerül. 

6.7. ábra - Az Apple iCloud ingyenes C2-szolgáltatásai 
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Az Apple cég az iCloud rendszert három adatközpontban működteti. A New York melletti Maiden-ben kiépített 

adatközpont több mint 500 millió USD beruházást jelentett az Apple cégnek, hogy ingyenes iCloud 

szolgáltatásokat működtessen a felhasználóinak. 

Fontos megjegyezni, hogy Windows környezetben telepített iCloud az Outlook levelezőben további iCloud 

menücsoportot helyez el, így a levelek, naptár bejegyzések, emlékeztetők stb. elemeit az Outlook a saját 

szokásos felületén automatikusan megjeleníti. Az ingyenes szolgáltatás az alábbi címen érhető el: 

https://www.icloud.com 
 

Fontos: Az Apple iCloud a Microsoft Outlook levelezőben további iCloud menücsoportot helyez el, így a 

levelek, naptárbejegyzések, emlékeztetők stb. elemeit az Outlook a saját szokásos felületén automatikusan 

megjeleníti. 

 

Fontos: Az Apple cég iCloud rendszerének elemei: MobileMe, App Store és iBookstore, iCloud Backup, 

Pages, Numbers és Keynote, iCloud Photo Stream, iTunes, iTunes Match. 

4. 6.4. A Google cég C2-modellje és szolgáltatásai 

A Google cég a C2-szolgáltatásainak listáját egy oldalon foglalja össze, amelynek címe: 

http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html. Az alkalmazásainak száma, összetétele, jellemzője 

időben fejlődik. 

A cég nyilvános portálja szerint jelen könyv írásának pillanatában 5 millió üzleti folyamat épül az 

alkalmazásaira. Ezek az alkalmazások a következők: 

- Gmail: Az elektronikus levelezést a Google keresővel támogatja meg. A szolgáltatás bármilyen számítógépen 

vagy adatkapcsolattal rendelkező mobileszközön működik. A szolgáltatás offline módban is működni tud, ami a 

kapcsolaton kívüli munkavégzést is lehetővé teszi. A felhasználó ingyen 25 GB storage-területet kap. A 

felhasználó az elektronikus üzeneteket felcímkézheti, amivel az információ további szervezését lehet elvégezni. 

A postafiókban nemcsak levelek vannak, hanem szöveg, hang, videoüzenetek is és látni lehet, hogy ki mikor 

érhető el online módon. A kapcsolatok profil fotóját, a legfrissebb változásokat és megosztásokat az üzenetek 

mellett láthatjuk. 
 

Fontos: A Google cég C2-alkalmazásainak száma, összetétele, jellemzője időben gyorsan fejlődik. 

https://www.icloud.com/
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
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- Calendar: A naptár segítségével ütemezni lehet az érintettek számára alkalmas találkozó-időpontokat. 

Emlékeztetőket, dokumentumokat lehet csatolni az eseményekhez, így a megbeszélés időpontjára a szükséges 

anyagok rendelkezésre állnak. Meg lehet osztani a naptárat más felhasználókkal is, amit be lehet építeni a saját 

weboldalba. Meg lehet jelölni lehetséges időtartamokat a partnerek számára, hogy kiválaszthassák a számukra 

leginkább megfelelőt. 

6.8. ábra - A Google ingyenes C2-szolgáltatásai 

 

- Drive: A logikai meghajtó képes tárolni a felhasználó állományait a felhőben, amiket mások számára is meg 

lehet osztani és bárhonnan elérhetővé lehet tenni. A kapcsolódás lehetséges Mac, PC, mobileszközökről vagy 

weben keresztül. Egy kliensprogram telepítésével a fájloknak a számítógép és a felhő közötti szinkronizációja 

automatikussá válik. A felhasználó gépén vagy eszközén egy újabb logikai meghajtó jön létre, amin tárolt 

állományokban végzett módosítás a többi eszközön is automatikusan megjelenik. Fájlokat vagy egész 

alkönyvtárakat lehet megosztani csoportokkal vagy egyénekkel. A Docs, Sheets és Slides szerkesztők 

segítségével többen dolgozhatnak egy időben ugyanazon a dokumentumon. A felhasználó 5 GB storage 

kapacitást kap ingyenesen. Ha szüksége van több területre, akkor havi 4 USD összegért további 20 GB 

kapacitást vásárolhat. Az adminisztrátorok külön szerződés keretében akár 16 TB storage területet is képesek 

szolgáltatni. 

- Docs: A dokumentumkezelő képekkel, táblázatokkal, képletekkel, rajzokkal, hivatkozásokkal teletűzdelt 

állományokat képes szerkeszteni. Összegyűjti az inputot és a közösségi véleményeket képes kezelni. 

- Sheets: Ez a szerkesztő a listákat tárolja és osztja meg, követi a projekteket, elemzi az adatokat és figyeli az 

eredményeket. 

- Slides: A prezentáció-szerkesztő segítségével beágyazott videókat, animációkat, és dinamikus fólialapozásokat 

lehet kezelni. A prezentáció publikálása a weben bárki vagy csak egy szűk felhasználói kör számára lehetséges. 
 

Fontos: A Docs, Sheets, Slides C2-szolgáltatások használata könnyű, mivel nagyon hasonlítanak a Microsoft 

Office termékekhez. 

- Search: Keresés webhelyek milliárdjain. Lehetséges szövegben, vagy képek nevében való keresés. A Scholars 

modulban való keresés a tudományos írások között végez keresést. 

6.9. ábra - A Google egyéb C2-szolgáltatásai 
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- Mobile: Google termékek letöltése mobiltelefonra. 

- News: Keresés hírek között. 

- Translation: Fordítás hetven nyelv között. Ezt a lehetőséget sajnos előszeretettel használják felhasználók 

levélszemét (spam) előállítására. 

6.10. ábra - A Google C2 üzleti szolgáltatásai 

 

- Blog: Blogokban való keresés. 

- Notification: A felhasználó e-mailben kérhet értesítéseket a kiválasztott témakörökről. 

- Chrome: Egy sebességre, egyszerűségre és biztonságra készített böngésző. 

- Groups: Levelezőlisták és vitacsoportok létrehozására alkalmas szolgáltatás. 

- API: Fejlesztői eszközök, API-k és erőforrások elérése és használata. 

A fenti szolgáltatásokat a Google ingyen ajánlja fel a felhasználóknak. Ezeken kívül az üzleti előfizetőknek 

további komoly C2-szolgáltatásokat nyújt. 

A Google C2-szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlődése e könyv írásának pillanatában erőteljesnek 

mondható. Ezeket a szolgáltatásokat az alábbi Internet-címen lehet elérni: https://cloud.google.com, illetve 

http://gmail.com 
 

Tehát: A Google cég legismertebb SaaS C2-szolgáltatásai: Search, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, 

Slides, Scholars Search, Mobile, News, Translation, Blog, Notification, Chrome, Group, API. 

5. 6.5. Az Amazon cég C2-modellje és szolgáltatásai 

https://cloud.google.com/
http://gmail.com/
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Az Amazon egyike a legnépszerűbb C2-szolgáltatóknak. Sok fajta szolgáltatást képes nyújtani különböző 

felületeken, a storage-tól a platformon keresztül az adatbázisokig. Az Amazon meghatározó mennyiségű C2-

technológián tartja a kezét. 

5.1. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

Az Amazon EC2 egy webszolgáltatás, amely méretezhető számítási kapacitást nyújt a C2-ben és célja a 

fejlesztők számára skálázható web létrehozása. A web-interfész segítségével nagyon egyszerűen lehet 

konfigurálni a kapacitást. A felhasználó (jelen esetben programfejlesztő) ellenőrizheti a számítástechnikai 

erőforrásokat. Új szerver megszerzése és elindítása Amazon EC2 segítségével percek alatt megtörténik, ami a 

skála változtatását nagyon leegyszerűsíti. 

Az Amazon EC2 Microsoft Windows Server környezetben futhat úgy, hogy Microsoft Web Platform eszközt 

használjanak olyan telepített alkalmazások, mint az ASP.NET, ASP.NET AJAX, Silverlight, és az Internet 

Information Server (IIS). 

Az Amazon EC2 lehetővé teszi a Windows-alapú alkalmazások Amazon C2-környezetben való futtatását. Ez 

lehet webszerver, webszolgáltatás hosztolás, szuperszámítástechnika, adatfeldolgozás, médiaátkódolás, 

ASP.NET alkalmazás hosztolás, vagy bármilyen más alkalmazás, ami Windows szoftvert igényel. Az Amazon 

EC2 támogatja az SQL Server Express és SQL Server Standard termékeket, amiket az előfizetőknek óraalapú 

méretezéssel szolgáltatásként ajánl ki. 

5.2. Amazon SimpleDB 

Az adatbázis-szolgáltatásokhoz az Amazon a SimpleDB rendszert ajánlja. Az adatlekérdezések és indexelések 

számára alapvető adatbázis-funkciókat biztosít. Ez a szolgáltatás szorosan együttműködik az Amazon S3, illetve 

Amazon EC2 termékekkel. Ez lehetővé teszi a tárolást, a feldolgozást és a lekérdezési adathalmazok elérését. 

Az Amazon ezt a lehetőséget azért nyújtja, mert a hagyományos relációs adatbázisok igénylik a méretezhető, 

előre ismert költségeket. Ezek tervezésének komplexitása miatt gyakran szükség van adatbázis-adminisztrátori 

munkakör működtetésére. Az Amazon SimpleDB, ahogyan azt a neve is sugallja, egyszerű eszköz. Nem igényel 

sémát, automatikusan indexeli az adatokat, valamint a tárolás és a hozzáférés számára egyszerű API-t biztosít. 

Ez a folyamat menedzselését egyszerűsíti, és kiküszöböli az adatmodellezés adminisztrációs terhét, az indexelés 

működtetését, és a teljesítmény hangolását. 

6.11. ábra - Az Amazon C2-szolgáltatásai 

 

5.3. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

Az Amazon S3 az Internet feletti storage-megoldás. Ez lehetővé teszi a fejlesztők számára a webskálázási 

feldolgozás egyszerűsítését. Ehhez egyszerű webszolgáltatás interfészt használ, ami a tetszőleges mennyiségű 

adat mozgatását képes végezni a weben. A fejlesztők ugyanazt az adat storage infrastruktúrát használják, amit 

maga az Amazon cég a saját működéséhez is alkalmaz. 

5.4. Amazon CloudFront 
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Ez a tartalomkézbesítéshez használt webszolgáltatás. Együtt dolgozik más Amazon Web Services modulokkal 

annak érdekében, hogy a fejlesztők és az üzlet számára egy egyszerű tartalomkézbesítési lehetőséget nyújtson. 

A szolgáltató alacsony késleltetést, nagy adatátviteli sebességet és kötelezettségmentességet vállal. 

A tartalomkézbesítési szolgáltatás a perem lokációkra épülő globális hálózat segítségével történik. Az 

objektumlekérdezések automatikusan a legközelebbi peremlokációhoz kerülnek, így a tartalom kézbesítése a 

lehető legnagyobb teljesítménnyel történik. 

5.5. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 

Ez a szolgáltatás egy skálázható, hosztolt várakozási sort működtet a számítógépek között küldött üzenetek 

tárolása céljából. A fejlesztők a különböző feladatokat végző saját alkalmazásaik elosztott elemei között 

adatokat mozgathatnak, anélkül hogy üzenetet vesztenének, vagy megkövetelnék minden egyes 

komponensüktől a folyamatos elérhetőséget. 

Az Amazon SQS egy automatikus munkafolyamat (workflow) létrehozását engedélyezi és szorosan 

együttműködik az Amazon EC2 és más Amazon Web Services modulokkal. Az Amazon SQS a webskálájú 

üzenettovábbítási infrastruktúrát webszolgáltatásként ajánlja ki. Mint ilyen, az Interneten lévő bármelyik 

számítógép hozzáadhat vagy olvashat üzeneteket bármilyen speciális, telepített szoftver, vagy speciálisan 

konfigurált tűzfal nélkül. Az Amazon SQS komponensek egymástól függetlenül működhetnek, és nem kell 

azonos hálózatban lenniük, azonos technológiával készülniük, vagy azonos időben működniük. 

5.6. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 

Ez a termék az Amazon EC2 számára egy tartós storage-szolgáltatás. Az Amazon EC2 egy infrastruktúra-

szolgáltatás, amely újraméretezhető számítási kapacitást biztosít a felhőben. Az Amazon EBS modullal együtt a 

storage-kötetek programozható módon létrehozhatók, hozzárendelhetők Amazon EC2-példányokhoz, és ha 

esetleg nagyobb tartósságra lenne szükség, akkor megtámogatható pillanatfelvétellel az Amazon S3 felé. 

Az Amazon EBS előtt az Amazon EC2-példányokon belüli storage a példányig létezett, így amikor a példány 

befejeződött, a benne kezelt adatok törlődtek. Az Amazon EBS modullal a felhasználók választhatnak, hogy 

megbízhatóan fennmaradó storage köteteket allokáljanak, függetlenül az Amazon EC2-példányoktól. Ennél még 

stabilabb mentések és új kötetek könnyebb létrehozása érdekében az Amazon EBS a kötetek konzisztens 

pillanatképének elkészítését biztosítja, ami aztán az Amazon S3-ba tárolható el. 

Ez a termék előnyösen használható az adatbázisok számára, valamint olyan más alkalmazásokhoz, amelyek 

fájlrendszer-működést, vagy blokkszintű storage-hozzáférést igényelnek. Az Amazon EC2-példányokat 

elindítják és leállítják, az előfizető adatbázisában vagy alkalmazásában kezelt információ olyan módon kerül 

mentésre, mintha hagyományos fizikai szerveren történne. 
 

Fontos: Az Amazon cég a C2-alkalmazások fejlesztéséhez szükséges eszközöket támogatja leginkább. 

A SUN MySQL egyike az Amazon EC2 rendszeren működő legnépszerűbb adatbázisoknak. Az EBS 

bevezetésével a MySQL felhasználók megnövelhették a C2-ben fejlesztett adatbázisaik tartósságát és 

hordozhatóságát. 

Az Amazon EBS segítségével a vállalati EC2-felhasználók a virtuális gép konfigurációt és az alkalmazásadatot 

átvihetik a példányok között és úgy menedzselhetik a saját C2-megoldásaikat, mint a vállalaton belüli 

környezetben. 
 

Tehát: Az Amazon cég legismertebb C2 SaaS szolgáltatásai a következők: Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2), Amazon SimpleDB, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon CloudFront, 

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), 

6. 6.6. Az Oracle cég C2-modellje és szolgáltatásai 
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Az Oracle cég világszerte több mint 380 ezer előfizetővel rendelkezik, akik közül a legfejlettebb első húsz 

ország kormánya és további fontos szervezetek is ügyfelek. Kimagasló megoldásaival egyike az öt legnagyobb 

szoftvergyártó cégnek. A harmincéves múlttal rendelkező szervezet a C2 területén is komoly eredményeket ért 

el. 

A cég elképzelése szerint az előfizetőknek a rendelkezésre álló C2-megoldások közül a legmegfelelőbbet kell 

kiválasztaniuk. A C2-szolgáltatóra való áttérés nem azonos módon történhet minden felhasználó esetén. Ennek 

érdekében az Oracle egy C2-forgatókönyvet készített, hogy segítse a felhasználókat. A nyilvános és a magán 

C2-szolgáltatók, akik szoftver-, platform- és infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújtanak, mind fordulhatnak az 

Oracle céghez, mivel a teljes termékpalettát szállítani tudja. 

6.12. ábra - Az Oracle cég C2-modellje (Forrás: Oracle, Co.) 

 

A cég a C2-szolgáltatásait több csoportba sorolja: alkalmazás-szolgáltatások, közösségi szolgáltatások, 

platformszolgáltatások, közös infrastruktúra-szolgáltatások, illetve egyéb felhőszolgáltatások. 

Az Oracle cég nagy hangsúlyt fektet a felhasználók igényeinek minél teljesebb kielégítésére. Ennek érdekében 

az SaaS C2 technológiai modelljét számos elem összeintegrálásával valósította meg. 

6.13. ábra - Az Oracle SaaS modellje (Forrás: Oracle, Co.) 

 

A PaaS (Platform as a Service) C2-modell osztott szolgáltatásokat használ, amellyel maximális mértékig 

növeli a C2-architektúra értékét. Ezek is rugalmasságot, skálázhatóságot, önkiszolgálási lehetőséget nyújtanak 

az előfizető dinamikusan változó igényeinek megfelelően. 

6.14. ábra - Az Oracle PaaS modellje (Forrás: Oracle, Co.) 
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Mára több mint 250 SaaS (Software as a Service) szolgáltató használ Oracle termékeket és technológiákat a 

saját C2-szolgáltatásaik hátterében. A PaaS termékek funkcionálisan jól összeintegrált szolgáltatásokat 

tartalmaznak, amelyek szignifikáns mértékben leegyszerűsítik az előfizető vállalat saját infrastruktúráját és 

annak komplexitását. Köztesréteg-szolgáltatás csomagként az Oracle Exalogic Elastic Cloud, míg adatbázis-

szolgáltatásként az Oracle Exadata Database Machine termékeket hozta létre és kínálja. 

Az Oracle IaaS (Infrastructure as a Service) C2-szolgáltatása központi építő elemeket tartalmaz, amelyek az 

alkalmazások futtatásához szükségesek. Ezeket az operációs rendszerekhez, a virtualizációs technológiákhoz, a 

számolási szolgálatokhoz, valamint a storage-hoz ajánlja ki. 

6.15. ábra - Az Oracle IaaS modellje (Forrás: Oracle, Co.) 

 

Eltérően sok más cégtől, akik csak részleges megoldásokat ajánlanak a felhasználó vállalatoknak, az Oracle 

rendelkezik a teljes hardver- és szoftvertermék elemmel, ami egy megbízható, biztonságos, és skálázható IaaS 

C2-szolgáltatáshoz szükséges. A legnépszerűbb C2-termékei az alábbiak: Oracle Solaris 11, Oracle VM, Oracle 

SPARC SuperCluster, Oracle Sun ZFS Storage Appliance, Oracle Pillar Axiom Storage System. 

6.16. ábra - Az Oracle C2-menedzsment-modellje (Forrás: Oracle, Co.) 
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Fontos: Az Oracle cég PaaS C2-szolgáltatásokat támogat leginkább. 

Az Oracle C2-szolgáltatás-menedzsment célja az optimális üzleti szint biztosítása a szolgálatok és az 

erőforrások megfelelő kezelésével annak érdekében, hogy az előfizető a C2-architektúrájával az üzleti bevételeit 

maximális értékre növelje. 
 

Tehát: Az Oracle cég szisztematikus koncepció alapján fejleszti a C2-modelljeit és szolgáltatásait. 

6.1. Az Oracle Public Cloud 

Az Oracle platform egyike volt a C2-koncepció kialakulásához vezető megoldásnak. Az Oracle Public Cloud 

rendszer által az előfizetők hozzáférhettek az ipar leghatékonyabb üzleti alkalmazásaihoz, köztesréteg- és 

adatbázis-szoftvereihez mint C2-elemekhez. A cég ezen szolgáltatásai az előfizetők számára alternatív 

kézbesítési modelleket kínálnak fel, amik különböző kormányszintű megosztott szolgáltatásoknak és C2-

működési előirányzatoknak képesek megfelelni. Az Oracle Public Cloud egy vállalati felhő az üzlet számára, 

amely az alkalmazások és C2-platformok integrált termékcsaládját képes működtetni, nyílt szabványokra (Java, 

SQL stb.) alapozva. 

A megoldás önkiszolgáló interfésszel, előre tervezhető modellel, és az egyéb gyártók által készített termékek 

széles palettáját befogadó lehetőséggel rendelkezik annak érdekében, hogy az alkalmazásokat minél jobban 

hasznosítsa. 

6.17. ábra - Az Oracle Public Cloud modellje 
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Az Oracle Public Cloud olyan technológiákra és mérnöki rendszerekre épült, mint az Oracle Exadata Database 

Machine, valamint az Oracle Exalogic Elastic Cloud, amelyek nagyon nagy teljesítményt, rendelkezésre állást 

és skálázhatóságot biztosítanak. Az előfizetők ezen előnyök érdekében a fenti komponenseket felhasználhatják a 

magán C2-rendszerük felépítéséhez. 

Az Oracle Public Cloud továbbra is bővíti és finomítja a kiajánlott szolgáltatásait. A felhasználóknak az alábbi 

C2-szolgáltatásokat ajánlják fel: 

- Oracle  Fusion CRM (Customer Relationship Management): Az előfizetők fúziója során fellépő 

viszonyrendszer menedzsmentjével foglalkozik. 

- Oracle Fusion HCM (Human Capital Management): Az előfizetők fúziója során fellépő alkalmazotti tudás, 

mint vagyon menedzsmentjét végzi. 

- Oracle Social Network: Egy biztonságos kollaborációs eszköz bármilyen felhasználó számára. 

- Oracle Database: A jól ismert Oracle relációs adatbázis C2-környezetben. 

- Oracle  Java: A Java minden termelékenysége az IT nélkül. 

A fenti szolgáltatások önkiszolgáló előfizetéses módon férhetők hozzá, ami rugalmasan skálázható, magas 

rendelkezésre állású és biztonságos megoldás a felhasználók számára. Az Oracle cég ezen termék 

felhasználóinak a szükséges befogadást (hosztolást), a menedzsmentet, a monitorozást, a szoftverkövetést és az 

egész világra kiterjedő méretű szupportot biztosít. 

Az Oracle Public Cloud terméken túlmenően más gyártók további SaaS szolgáltatásokat hoztak létre, amelyek 

ehhez a rendszerhez illeszkednek. Ilyen partner SaaS-ajánlások közül néhány az alábbiakban látható: 

- Oracle Siebel Case and Service Managment; 

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management; 

- Oracle E-Business Suite Federal Financials Management; 

- Oracle JD Edwards EnterpriseOne (város, tartomány, szállítás és jogszolgáltatás számára optimalizált eszköz). 
 

Fontos: Más gyártók az Oracle Public Cloud rendszerhez kapcsolódóan további SaaS szolgáltatásokat hoztak 

létre, amelyek közül néhány: Oracle Siebel Case and Service Managment, Oracle Hyperion Enterprise 

Performance Management, Oracle E-Business Suite Federal Financials Management, Oracle JD Edwards 

EnterpriseOne. 
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Tehát: Az Oracle Public Cloud az Oracle Exadata Database Machine, valamint az Oracle Exalogic Elastic 

Cloud mérnöki rendszerekre épült és elemei a következők: Oracle Fusion CRM, Oracle Fusion HCM, Oracle 

Social Network, Oracle Database, Oracle Java. 

6.2. Az Oracle Managed Cloud Services 

Az Oracle Managed Cloud Services termék-, alkalmazás- és technológiamenedzselt szolgáltatásokat nyújt. 

Ezek az Oracle szoftver- és hardvermenedzsmentjére, monitorozására, patch-elésére (javítására), biztonságára és 

frissítésére vonatkoznak. Az előfizetőknek lehetőségük van dönteni afelett, hogy az alkalmazásukat az Oracle 

cégnél, az Oracle cég partnereinél vagy a saját környezetükben óhajtják futtatni. Az Oracle Cloud Services 

termékkel az előfizetők általában megvásárolják a saját Oracle szoftver licencüket és szupportjukat az olyan 

üzleti alkalmazások számára, mint a PeopleSoft, az Oracle E-Business Suite és az Oracle Fusion Applications. 

A vállalati szintű, végponttól végpontig terjedő menedzselt Oracle C2-szolgáltatások közül a felhasználók 

választhatják ki az üzleti alkalmazásokat, a köztesréteg-szoftvereket, az adatbázist és a hardvertechnológiákat. 

Az Oracle Managed Cloud Services termékcsalád három csoportba sorolódik: 

- Application Managed Cloud Service: Ezzel a szolgáltatással a felhasználó választja ki az üzlete számára 

legelőnyösebb fejlesztési modellt. Az alkalmazásokat az Oracle a partnerei által az előfizetőnél, vagy az Oracle 

saját adatközpontjában képes menedzselni. Ezáltal a fölfelé vagy lefelé skálázás az üzlet aktuális igényeinek 

megfelelően történhet. 

- Technology Managed Cloud Service: A szolgáltatás az Oracle cég által végponttól végpontig menedzselt 

megoldás a C2 felett. Ezáltal az előfizető felgyorsíthatja a telepítést, megnöveli a rendelkezésre állást és a 

rendszer teljesítményét, miközben lecsökkenti az üzlet kockázatát. Ezen felül az innovációs eredményekhez 

gyorsabban hozzájut az előfizető és lecsökken a beruházás megtérülési ideje (ROI – Return of Investment). 

- Extended Managed Cloud Service: Ez a szolgáltatás túlmegy a gerincinfrastruktúra és az 

alkalmazásmenedzsment szinteken annak érdekében, hogy megnövelje a szoftver életciklusát. A migráció, 

tesztelés, telepítés, teljesítés, katasztrófa-visszaállítás feladatoknál az Oracle segíti az előfizetőt abban, hogy a 

saját C2-rendszeréből a legtöbbet nyerje ki a működtetés professzionális szintre emelésével. 

A C2-téma egyik legfontosabb vezetőjeként az Oracle cég is azt vallja, hogy a C2-szolgáltatások folyamatos 

fejlődésben vannak és a felhasználó vállalatok adott pillanatban a lehetőségek széles tárházából választanak 

telepítési és szolgáltatási eszközöket. Az előfizetőknek a nyilvános és a magán C2-megoldások közül kell 

választaniuk, mindig szem előtt tartva az aktuális üzleti igényeiket. 
 

Tehát: Az Oracle Managed Cloud Services C2-szolgáltatás csomag részei: Application Managed Cloud 

Service, Technology Managed Cloud Service, Extended Managed Cloud Service. 

7. 6.7. A Cisco cég C2-modellje és szolgáltatásai 

Az 1984-ben létrehozott kaliforniai székhelyű, de gyakorlatilag a fejlett világ minden országában mára 

képviselettel rendelkező Cisco Systems cég a hardvergyártás irányából fejlődött ki. Nem meglepő, hogy a céget 

az IaaS (Infrastructure as a Service) C2-szolgáltatások területén leginkább úttörő szerepet betöltő vállalkozásnak 

tekintik. 

A cég szerint a C2 általában véve három kulcsfontosságú jellemzővel rendelkezik: 

- Igény szerinti felhasználás: Az erőforrások azonnal igénybe vehetők, amikor szükségesek, visszaadhatók, 

amikor nem használják, és a költséget csak a használat alapján számolja a szolgáltató. 

- Skálázhatóság: A szolgáltató az előfizető számára a végtelen mennyiségű erőforrás illúzióját biztosítja, hogy 

bármekkora igény kielégíthető legyen. 

- Több-bérlős környezet: Az egyetlen implementálásból származó erőforrásokat az összes felhasználó számára 

elérhetővé kell tenni, ezáltal a szolgáltató jelentős arányú költséget képes megtakarítani. 
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A fenti három jellemző a C2 számára kötelező. Érdemes megjegyezni, hogy a Cisco cég koncepciója szerint a 

C2 definíciójában az erőforrások fizikai helyére vonatkozóan semmilyen előírás nem létezik. A C2-

architektúramodellekre vonatkozóan a C2 a következő változatokban jelenhet meg: nyilvános (Google, Amazon, 

Microsoft stb.), magán, virtuális magán, illetve Inter-cloud. A virtuális magán C2 esetén a szolgáltató egyedi 

szolgáltatásokat nyújt a magán C2 felhasználóinak. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók az adott külső 

infrastruktúrarészt a saját C2 részeként használják. Meg kell jegyeznünk, hogy a Cisco cég itt megadott fogalma 

nagyon hasonlít a hibrid C2-rendszerek definíciójához. 

Az Inter-cloud fogalom a Cisco cég szerint egy hosszú távon megjelenő rendszer, amely nyilvános, nyílt, 

csatolatlan C2-hálózat, hasonlóan az Internethez. Úgy is mondhatjuk, hogy az Internet kiterjesztése és 

továbbfejlesztése az Inter-cloud. 
 

Fontos: A Cisco cég szerint az Internet kiterjesztése és továbbfejlesztése az Inter-cloud lesz. 

Ahogyan az Internet elválasztja a klienst a tartalomtól, az Inter-cloud is elkülöníti a vállalatot mint erőforrás-

felhasználót a C2-erőforrás-szolgáltatóktól. Így a vállalatok igény szerint találnak erőforrásokat a 

szolgáltatóktól. Az Inter-cloud kialakulásának fázisait és az időközben megjelenő elemeket és a köztük lévő 

viszonyokat az alábbi ábra szemlélteti. 

6.18. ábra - A Cisco C2 fejlődési modellje 

 

A munkafolyamat-migráció fontos eseménye lesz az Inter-cloud-nak, mivel nyitott üzletként erős szabványokat 

és nyilvános alrendszereket fog meghatározni az elnevezésre, a megtalálásra, a címzés hordozhatóságára és az 

adat/munkafolyamat kicserélésére. E szabványok, protokollok és partnerek közötti ökoszisztéma kialakítására a 

Cisco cég komoly erőfeszítéseket tesz, és mint tapasztaljuk, világviszonylatban is sikerrel végzi tevékenységét. 

A Cisco cég szerint a C2 nem más, mint a Cisco adatközponti stratégia természetes továbbfejlesztése. Ennek 

folyamatát szemlélteti a 6.18. ábra, ahol ugyanakkor megfigyelhetjük az Inter-cloud kialakulásának prognózisát 

is. 
 

Fontos: A Cisco cég az IKT munkafolyamat-migrációhoz szükséges szabványok, protokollok kidolgozásában 

úttörő szerepet tölt be. 

A Cisco a C2-architektúra referenciamodelljét a következő ábrán látható módon alkotta meg. Az egyes 

architektúrarétegek API-kon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Legalul az adatközponti technológia 

architektúra helyezkedik el, amely három kiemelkedő elemet tartalmaz: hálózat, storage és feldolgozó. Ez a 

réteg tartalmazza azon szolgáltatásokat, amelyeknek a kézbesítése megtörténik a C2-előfizető vagy felhasználó 

felé. A biztonságréteg egy végponttól-végpontig típusú architektúra, és egyike a kulcsfontosságú kihívásoknak, 

amelyeket a C2-ben meg kell oldani. A szolgáltatásvezérlési réteg konfigurációtároló gyűjteményben 

helyezkedik el. Ez szolgáltatáskatalógust, vagyonleltárt, illetve az erőforrások és a szolgáltatások 

összerendelését tartalmazza. Ebben a rétegben a technológia- és a szolgáltatáskomponensek összerendelése 

történik meg, és referenciapontként szolgál a szolgáltatás beszerzése során. Ez a réteg „ragasztóként” működik 

az alsóbb rétegek számára, hogy szolgáltatást legyenek képesek kiajánlani. 
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6.19. ábra - A Cisco Inter-cloud kialakulásának fázisai (forrás: Cisco, Co.) 

 

A legfelső réteg a felhasználó által látható szint, amit leggyakrabban portálszerű megoldásként valósítanak meg. 

Itt találhatók a felhasználók által lekérdezett és menedzselt szolgáltatások. 

6.20. ábra - A Cisco C2-architektúra referenciamodellje 

 

A Cisco C2-adatközpontban történő hitelesítés érdekében az előző C2-infrastruktúra-modell további elemekkel 

bővül. A vállalat számára a C2-szolgáltatások előnyeinek biztosításához elsőként a felhő hitelesített 

hozzáférésének megteremtése szükséges. Hasonlóan a pénzintézetek hitelesítéséhez, a C2-architektúra számára 

is hasonló megoldások szükségesek. Ebből adódóan a magán, illetve a virtuális magán hálózatok definíciójának 

a fizikai tartományon túlmenően a hitelesítési tartományt is figyelembe kell vennie. A hálózat egyedileg képes 

kezelni a hitelesítést a magánfelhőkben (PrC2). 

A Cisco cég jelen pillanatig nem nyújt ingyenesen felhasználók számára C2-szolgáltatásokat. Az IaaS C2-

témakörrel kapcsolatos további információk az Internet alábbi címén érhetők el: http://www.cisco.com/go/cloud. 
 

Fontos: A Cisco cég leginkább az IaaS C2-szolgáltatásokat fejleszti. 

Az IaaS C2-technológiák felépítésével, működésével, rendszerek tervezésével, működtetésével, ellenőrzésével 

és továbbfejlesztésével kapcsolatos ismeretanyag ipari szabványok szerinti kezelésére a Cisco cég 1999-ben 

létrehozta a Cisco Hálózati Akadémiát (Cisco Network Academy), amely mára a világon a legnagyobb 

http://www.cisco.com/go/cloud
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távoktatási rendszerként működik. 165 országban 10 000 oktatási központban folyamatosan több mint 1 millió 

hallgató tanulja a gyakorlati tananyagot. A kidolgozott rendszer öt minősítési szintet különböztet meg: 

– kezdő (CCENT – Cisco Certified Entry), 

– kisegítő (CCNA/CCDA – Cisco Certified Network Associate / Cisco Certified Design Associate), 

– hivatásos (CCNP/CCDP – Cisco Certified Network Professional / Cisco Certified Design Professional), 

– szakértő (CCIE/ CCDE – Cisco Certified Internetwork Expert / Cisco Certified Design Expert), 

– tervező. 

6.21. ábra - Cisco Hálózati Akadémia Program (CNA) mint C2 IaaS szolgáltatás 

 

A távoktatási tananyag C2-rendszerben érhető el. A laborgyakorlatok az oktatási központokban zajlanak, a 

vizsgákat AaaS C2-szolgáltatás segítségével lehet letenni. Az egymásra épülő tananyagok egyenként 

négyszemeszteresek, amelyek mindegyike 50 óra felkészülés és további 50 óra elméleti és gyakorlati intenzív 

számonkérés alapján végezhető el. Tehát a tervezői szint 500 óra tömény tanulás és gyakorlás alapján érhető el. 

E rendszer Internet-elérési címe a következő: http://cisco.netacad.net. 
 

Tehát: A Cisco cég C2-szolgáltatásai a hardver és a kommunikáció irányából fejlődnek, és egyre inkább a 

szoftverkomponensek is megjelennek. 

8. 6.8. OpenStack Foundation C2-modellje és 
szolgáltatásai 

Az OpenStack egy IaaS C2projekt, amely Apache 2.0 lincensz szerint ingyenes, nyilvános forráskódú szoftver. 

A projektet a 2012-ben létrehozott OpenStack Foundation, nonprofit szervezet indította el. 

Több mint 150 cég társult a projekthez, amelyek közül csak néhányat említünk meg: Intel, AMD, Canonical, 

SUSE Linux, Inktank, Red Hat, Groupe Bull, Cisco, Dell, HP, IBM, NEC, VMware és Yahoo!. Ez egy 

szállítható szoftver, de többnyire Linux operációs rendszeren fejlesztik és használják. 
 

Fontos: Az OpenStack Foundation egyik kiemelt tagja Európa legnagyobb fizikakutató központja, a CERN. 

Innen indult a World Wide Web létrehozása is. 

6.22. ábra - Az OpenStack architektúra (Forrás: OpenStack Foundation) 

http://cisco.netacad.net/
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Ez a technológia egy sor egyéb összefüggő projektet foglal magában, amelyek nagy kapacitású feldolgozásokat, 

storage-tárolót, adatközponti hálózatot alkalmaznak. Az adminisztrátorok számára dashboard (műszerfal) alapú 

kontroll-lehetőség áll rendelkezésre, hogy szabályozhassák a webinterfészen a felhasználóknak kiajánlott 

erőforrásokat. 

6.23. ábra - Az OpenStack C2 rendszer felépítése (Forrás: OpenStack Foundation) 

 

Az OpenStack tulajdonképpen egy nyílt tervezési és fejlesztési folyamat. A fejlesztőközösség hathavonta készíti 

el az újabb verziókat. Az OpenStack rendszer moduláris architektúrájú és az ábrán látható modulokból tevődik 

össze. 

Az OpenStack Dashboard az adminisztrátorok és a felhasználók számára egy grafikus interfészt nyújt, hogy 

hozzáférjenek és beszerezzenek C2-alapú erőforrásokat. A kibővíthető tervezés könnyen lehetővé teszi más 

beépülő modulok (plug-in) elhelyezését és megjelenítését, mint amilyenek a számlázó-, monitorozó- és más 

menedzsmenteszközök. A Dashboard képes megmutatni a teljes rendszer méretét és a felhő állapotát. 

Létrehozhatók felhasználók és projektek, amelyeket össze lehet rendelni egymással, valamint korlátok állíthatók 

a projektekre, hogy mennyi erőforrás használatára legyenek jogosultak. A felhasználók a Dashboard felületen 

keresztül önkiszolgáló módon szerzik be a számukra szükséges erőforrásokat azon korlátok között, amelyeket a 

rendszergazdák állítanak be. A Dashboard átvehető más szolgáltatók és kereskedelmi árusítók által. 
 

Fontos: Az OpenStack IaaS C2 rendszert Linux környezeten fejlesztik és jelenleg csak ezen az operációs 

rendszeren érhetők el a szolgáltatásai. 

8.1. OpenStack megosztott szolgáltatások 
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A feldolgozó, storage és a hálózat modulokra épülő rendszernek több megosztott szolgáltatása is van, 

amelyekkel könnyen ki lehet építeni és működtetni lehet a saját felhőt. Ezek az azonosítás és az image-

menedzsment webinterfészek. 

- Identity Service: Ez a felhasználóknak egy központi directory-ja, amelyben az elérhető szolgáltatásokhoz való 

összerendelés történik meg. Közös hitelesítő rendszerként működik a C2 operációs rendszere felett és össze van 

integrálva a végfelhasználói LDAP directory szolgáltatásokkal. A hitelesítési módszerek többfélék: felhasználói 

azonosító-, jelszó-, zsetonalapú rendszer, AWS (Amazon Web Service) típusú bejelentkezés. A felhasználók és 

a harmadik féltől származó eszközök programozott módon férhetnek hozzá az erőforrásokhoz. 

- Image Service: Ez biztosítja a diszk és szerver image-ek számára a felfedezés, a regisztráció és a kézbesítési 

szolgáltatásokat. A szerver image másolása vagy pillanatfelvétele (snapshot) után azonnal tárolni lehet ezt más 

helyen. A tárolt image-ek sablonként használhatók fel más szerverpéldányok gyors indításához. Ugyanakkor 

korlátlan számú mentés tárolása és nyilvántartása történhet meg. Az Image Service diszk és szerver image-eket 

különböző típusú helyekre képes tárolni, beleértve az OpenStack Object Storage eszközt is. Az Image Service 

API szabványos REST interfészt biztosít a diszk image-ek információinak lekérdezéséhez és lehetővé teszi a 

kliensek számára az image-ek más szerverekre való mozgatását. Az Image Service támogatja a multi-format 

típusú image registry kezelését. Ezek a formátumok a következők: Raw, Machine (kernel/ramdisk stb.), VHD 

(Hyper-V), VDI (VirtualBox), qcow2 (Qemu/KVM), VMDK (VMware), OVF (VMware és mások). 

Az OpenStack C2-szolgáltatás elérése az Internet következő címén lehetséges: http://www.openstack.org/ 
 

Tehát: Az OpenStack nyílt forráskódú IaaS C2-rendszer szolgáltatásai a következők: Identity Service, Image 

Service, OpenStack Object Storage, OpenStack Dashboard. 

9. Fejezetkérdések 

1.) Adjon három-három példát konkrét IaaS, PaaS, SaaS C2- szolgáltatásra. 

2.) Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az IBM C2-modellek? Sorolja fel ezeket! 

3.) Mi az IBM SmartCloud és mire alkalmazzák? 

4.) Milyen két C2-modellt alkalmaz az IBM cég strukturális referenciaként? Mi e modellek lényege? 

5.) Mi a Microsoft PVP.Next (Partner Velocity Platform) és mire alkalmazzák? 

6.) Milyen C2-szolgáltatásai vannak a Microsoft Azure platformnak? 

7.) Mire alkalmazható a Microsoft Office 365? Soroljon fel ötöt a leismertebb funkciói közül! 

8.) Mire alkalmazható az Apple cég iCloud terméke? 

9.) Soroljon fel öt funkciót az Apple iCloud C2-rendszerből! 

10.) Ismertesse a Google cég ingyenes C2-szolgáltatásait! 

11.) Milyen C2 API-kat szolgáltat a Google cég? Soroljon fel ötöt belőlük! 

12.) Milyen C2-szolgáltatásokat nyújt az Amazon cég? Soroljon fel közülük ötöt és ismertesse röviden a 

funkciójukat! 

13.) Milyen C2-modelleket készített az Oracle cég? Soroljon fel közülük hármat! 

14.) Mi az Oracle Public Cloud C2-rendszer? Mit szolgáltat? 

15.) Mi az Oracle Managed Cloud Services C2-rendszer és miket szolgáltat? 

16.) Milyen C2-modell szerint készíti termékeit a Cisco cég? 

17.) A Cisco cég szerint milyen kulcsfontosságú jellemzői vannak a C2-szolgáltatásoknak? 

http://www.openstack.org/
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18.) Mi az Inter-cloud és ki fogalmazta meg ennek jelentését? 

19.) Melyek az Inter-cloud kialakulásának fázisai? 

20.) Mi a Cisco Hálózati Akadémia és milyen C2-rendszerre épül? 

21.) Mi az OpenStack C2-rendszer és milyen szolgáltatásokat nyújt? 

22.) Melyik intézmény támogatja az OpenStack Foundation szervezetet és miért? 

10. Fejezethivatkozások 

[6.1] Gál Zoltán (2012). „Számítógép architektúrák". Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem Informatikai kar. 

[6.2] Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Robert Elsenpeter (2010): Cloud Computing: A Practical Approach, 

ISBN: 978-0-07-162695-8 

[6.3] R. Dodda, C. Smith, A. van Moorsel (2009): Computing Science, Technical Report Series, No. CS-TR-

1144 

[6.4] Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, Shun-Tak Leung: The Google File System 

[6.5] Gerd Breiter (2010): Cloud Computing Architecture and Strategy, IBM. 

[6.6] Microsoft IT Showcase (2012): Migrating the Microsoft Partner Network to Windows Azure 

[6.7] Microsoft White Paper (2013): Office 365 Security 

[6.8] Apple Press Info (2011): Apple Introduces iCloud http://www.apple.com/pr/library/2011/06/06Apple-

Introduces-iCloud.html 

[6.9] Google Cloud Platform: https://cloud.google.com/ 

[6.10] Oracle iGovernment (2012): Oracle's Cloud Solutions for Public Sector 

[6.11] Oracle Managed Cloud Services: Extend the Value of your Oracle Applications in the Cloud, 

http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/ managed-cloud-services/overview/index.html 

[6.17] Cisco Systems White Paper (2009): Cisco Cloud Computing - Data Center Strategy, Architecture and 

Solutions 
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7. fejezet - A C2-szolgáltatások 
várható technológiai és társadalmi 
hatásai 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy az élet minden területét alapvetően befolyásoló IT egyik fontos 

szegmensének, a C2-nek a fejlődése milyen hatásokkal lesz a későbbiekben. Ehhez a C2-technológiák 

használatának előnyein és hátrányain kívül a társadalmi hatásokat is meg kell említenünk. 

Kétségkívül, az előnyök súlya lényegesen nagyobb, mint a hátrányoké, ezért a szükségesség mérlegelésének 

kimenetele egyértelmű. Csak a nagy IT-cégek képesek ezt az alacsony ár/teljesítmény arányt nyújtani, ami 

egyértelműen az IT-szektor globalizálódását erősíti a továbbiakban is. Ez nem baj, ha a kínálati piac egészséges 

egyensúlyának fenntartásához elegendő számú nagy szolgáltató marad életben. Itt csak zárójelesen jegyezzük 

meg, hogy az IT egy másik területén, az integrált áramkör gyártásánál az elmúlt tíz évben egy nagyságrenddel 

csökkent, azaz tizedére esett vissza a működő cégek száma. 

1. 7.1. A C2 használatának előnyei 

Jelen könyv nagyrészt arról szól, hogy a C2 felépítését bemutassa, valamint bevezetésének és használatának 

fontosságát ismertesse. A teljesség igénye nélkül a C2 előnyei közül az alábbi legfontosabbakat sorolhatjuk fel: 

1. A felhasználók lokális hardver eszközigényének minimális szinten tartása. Mivel a felhasználók az Internet 

segítségével érik el a távolban futó szolgáltatásokat, ezért csak a kliensoldali rendszert és a tűzfalat kell 

működtetniük. 

2. Megnövelt teljesítmény. A felhasználó képes sok erőforrást is használni, ha arra szüksége van, anélkül hogy 

a helyi erőforrásait bővíteni kellene. 

3. A hardver- és szoftver rendszer alacsonyabb fenntartási költsége. Mivel csak a lokális, korlátos kapacitású 

rendszert (kliensek, lokális hálózat, lokális tűzfal) kell fenntartani, ezért annak költsége jól kalkulálható és 

alacsony. 

4. Gyors szoftverkövetés. A C2-szolgáltató összevont módon képes nagyon sok rendszer szoftverét frissíteni. 

Ehhez a szakértelme is rendelkezésre áll, valamint hamarább képes követni az új verziókat. A felhasználói oldali 

kliens szoftverkövetés is gyorsabb, mivel homogén lokális rendszer frissítése egyszerűbb és gyorsabban 

elvégezhető. 

5. Hozzáférhetőség. Az adatok, erőforrások és szolgáltatások az Interneten vannak, amiket az előfizető virtuális 

privát hálózati (VPN) kapcsolat segítségével helyhez kötöttség nélkül képes elérni. Mivel az előfizető és a 

szolgáltató között szerződés létezik, a rendelkezésre állás garantált. 

6. Olcsóbb szolgáltatások. Az előfizető nem tart fenn nagy lokális infrastruktúrát, ugyanakkor a szolgáltató az 

infrastruktúráját több előfizetőnek is rendelkezésére bocsátja. Mivel a felhasználás nem egyidejű, ezért a 

processzálási hardverkapacitások hatékonyabban használhatók ki. Ezáltal a szolgáltató olcsóbban képes a C2-

szolgáltatást nyújtani. 

7. Jobb együttműködés. A különböző előfizetők, felhasználók ugyanazt a rendszert vagy ugyanannak a 

szolgáltatónak a rendszereit használják, ezért szolgáltatói oldalon az átjárhatóság, felhasználói oldalon az 

adatbázisok közötti kompatibilitás problémája lényegesen jobban leegyszerűsödik. 

8. Használat szerinti árazás. A felhasználó eldöntheti, hogy a C2-szolgáltatások használatának jellege 

függvényében átalánydíjas, vagy fogyasztás szerinti modell alapján fizessen. A szolgáltatási szerződést ennek 

megfelelően kötik meg. 

7.1. ábra - A C2 használatának előnyei 
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9. Rugalmasság. A széles szolgáltatói palettából válogatva az előfizető rugalmasan válogatja ki a számára 

szükségeseket. A szolgáltató számára az előfizetők által fel nem használt produktumok nem „romló termékek", 

mivel Green IT-koncepció szerint azok energiát nem fogyasztanak, és a nagyon hosszú idejű szavatosságuk 

miatt igény esetén évek múlva is felhasználhatók. A szolgáltatónak egy nagyon erős adu áll rendelkezésére: 

folyamatosan mérni képes a fogyasztás mennyiségét és a sok felhasználó szokásait is. Ezáltal optimális 

fejlesztéseket képes a háttérben végezni. 

10. Egyszerűsített licencstratégia. A felhasználó nem fizet többszörösen a különböző rendszereinek 

licenckonstrukciójáért. Ez nemcsak a költségek, de az egyes szolgáltatásokhoz szükséges menedzsment 

csökkentését is okozza. 
 

Tehát: A C2 használatának előnyei: felhasználói eszközigényének minimális szinten tartása, megnövelt 

teljesítmény, alacsonyabb fenntartási költség, gyors szoftverkövetés, hozzáférhetőség, olcsóbb szolgáltatások, 

jobb együttműködés, használat szerinti árazás, rugalmasság, egyszerűsített licencstratégia. 

2. 7.2. A C2 használatának hátrányai 

A C2 bevezetésének és használatának a lényeges előnyein kívül bizonyos esetekben hátrányai is vannak. Fontos, 

hogy mindkét hatással tisztában legyünk. A C2 használatának legszembetűnőbb hátrányai közül az alábbiakat 

említhetjük: 

1. Biztonsági kihívások. A felhasználói adatok, információk illetéktelen hozzáféréstől való védése a C2 

igénybevételének alapvető feltétele. A C2 szolgáltatása egy bizalmi feladat. Ha a rendelkezésre álló hardver- és 

szoftvertechnológiák, illetve a C2-szolgáltató ügyviteli folyamatai védelmi réseket és indokolatlan kockázatokat 

rejtenek magukban, akkor második esélyt a felhasználók nem adnak. Emiatt érvényes az alap „ökölszabály": az 

adatok és szolgáltatások biztonsága árarányos és jobb kell, hogy legyen, mint a lokális szintű rendszereké. 

7.2. ábra - A C2 használatának hátrányai 
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2. Internet-kapcsolat szükségessége. A C2-szolgáltatásokat a nyilvános Interneten keresztül lehet elérni. Az 

intranet szolgáltatások nem elegendők sem egy magánfelhasználó, sem egy céges felhasználó számára. Mivel 

azonban az Internet-kapcsolat technikai, illetve financiális feltételekhez kötött, ezért ennek megfelelő minőségű 

és sebességű hiánya a C2-szolgáltatásokhoz való hozzáférést akadályozza meg. Ide jól illeszkedik az analógia: a 

levegőben repüléshez szárny is szükséges. 

3. Túlságosan nagy platformválaszték. A C2-szolgáltatások egyértelmű és hatékony igénybevételéhez a 

meglévő hardver- és szoftvertechnológiai „dzsungel" a C2-szolgáltató részéről nagyon nagy, miközben a 

felhasználó részéről is bizonyos szintű informatikai képzettséget feltételez. Itt nemcsak a lehetőségek 

kiválasztásánál, de a szolgáltatásnál és a felhasználásnál is IKT-szaktudás szükséges. Ez bennfentessé teszi az 

IKT- és a C2-zegmenseket, ami az információs társadalom szereplői, a digitális bevándorlók és a digitális 

bennszülöttek közötti digitális szakadékot ugyan enyhíti, de nem képes teljes mértékben megszüntetni. 

4. Szerverek elhelyezése. Itt a szerver géptermek kialakításának fizikai helyére kell gondolnunk. Láttuk az 

előző fejezetben, hogy a C2-géptermek speciális feltételrendszernek kell, hogy megfeleljenek. A lokális és a C2-

ben lévő távoli szerverek közötti fizikai távolság a felhasználók és az üzemeltetők számára is bizonyos 

értelemben problémát okoz. Ez a korlátolt sávszélességű Internet-kapcsolat esetén kritikus jelleget képes ölteni a 

késleltetési idők, a valós idejű alkalmazások működése és az adatok gyors rendelkezésre állása miatt. 

Üzemeltetésnél a szervereket befogadó távoli fizikai helyszínre, erőforrásterembe való eseti utazás időtartama 

miatt a C2 fontossága még a nagy kiterjedésű hálózatoknál (WAN) is nagyobb. 

5. Az átállási idő. A C2-szolgáltatások használatához előkészületekre van szükség. Ez nem csak a 

kliensgépeken, de a felhasználói hálózatban (helyi gépek), valamint az Internet helyi tűzfal tekintetében is 

fejlesztéseket igényel. Ehhez még társul a cég vagy személy felhasználói gyakorlatának, szabályozásának 

megváltoztatása is. Mindez viszonylag hosszú időt igényelhet. 

6. Sebesség. Csak olyan olcsó C2-szolgáltatást célszerű igénybe venni, ami legalább olyan sebességű, mint a 

helyi klasszikus IT-rendszerek által jelenleg vagy a közelmúltban biztosított szint. Ilyen, viszonylag olcsó C2-

rendszer kialakítása csak nagy felhasználói kör esetén kifizetődő a szolgáltatói oldal számára. 
 

Tehát: A C2-használat hátrányai: biztonsági kihívások, Internet-kapcsolat szükségessége, túlságosan nagy 

platformválaszték, szerverek elhelyezése, átállási idő, sebesség. 

3. Fejezetkérdések 

1.) Mivel magyarázza, hogy a C2-szolgáltatásoknak lényegesen több előnye van, mint hátránya? 

2.) Milyen előnyöket ismer, amelyek a C2 alkalmazásából származnak? 
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3.) A C2 költségcsökkentő hatása egyformán érvényesül a CAPEX és az OPEX területeken? 

4.) Mit jelent az egyszerűsített licencstratégia? 

5.) Mi veszélyezteti az adatokat C2-környezetben? 

6.) Mi az előfeltétele a C2-szolgáltatások elérésének? 

7.) Mi okoz nehézséget és körültekintést a C2-szolgáltatónak a szerverek elhelyezésénél? 

8.) Mivel lehet (ha lehet) csökkenteni a C2-szolgáltatásokra való átállási időt? 

9.) Könnyű kiválasztani a legalkalmasabb C2-szolgáltatót egy nem informatikai profilú felhasználónak? 

10.) Mik a C2 használatának hat legszembetűnőbb hátránya? 

4. Fejezethivatkozások 
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8. fejezet - A C2 jövője, fejlődési 
irányai 

Az információs és kommunikációs technológia (IKT) átalakítja világunkat. Ebben nem csak a műszaki 

rendszerek, de a társadalom minden területe részesül, beleértve a gyógyászatot, az oktatást, a tudományt, a 

kereskedelmet, a közigazgatást, a hadászatot és a szórakoztatást is. A félvezető-technika és a számítógép-

architektúrák háttérben, de erőteljesen fejlődtek az IKT-szegmensen belül. 

1. 8.1. Technológiák és architektúrák 

Moore törvénye és Dennard skálázása évtizedeken át jól mutatták a fejlődés ritmusát és költségét. A félvezető-

technológia fejlődési útja ebben az évtizedben befejeződik, mivel a fizikai méretek egy bizonyos szint utáni 

csökkentése esetén a félvezető effektushoz szükséges mennyiségű atom nem fog rendelkezésre állni. 

Meg kell jegyeznünk, hogy 2013-ban a 22–16 nanométeres technológiáknál már csak 220–160 darab 

atomvastagságú a félvezető réteg. Moore törvénye szerinti fejlődési ritmus esetén 2018-ra a félvezető-

effektushoz szükséges atomok száma eléri a határt. Ez természetesen nem fogja jelenteni a meglévő 

technológiák működésképtelenségét, csupán a miniatürizálás ritmusa éri el a határát. 

8.1. táblázat - A számítógép-architektúrák technológiai kihívásai 
 

XX. század vége CCX. évtized eleje 

Moore törvény: 18–24 havonta chipenkénti 

tranzisztorszám duplázódás. 
A 18–24 havonkénti tranzisztorszám még duplázódik. 

Dennard-skálázás: közel konstans elektromos 

energiafelvétel chipenként. 
Nem érvényesül. Az elektromos energiafelvétel 

chipenként duplázódik. 

A tranzisztor megbízhatósága enyhén rejtve marad (pl. 

ECC-technológia). 
A tranzisztor megbízhatósága romlik, nem rejthető 

továbbá. 

Kommunikációra épülő feldolgozás. Chipen belüli, eszközön belüli, gépen belüli 

kommunikációs korlátok (Rent törvénye, 3G, GigE); a 

kommunikáció lényegesen költségesebb, mint a 

feldolgozás. 

Tervezési költség növekedése, de a tömeges gyártás 

miatt ez amortizálódik. 
Költséges tervezés, ellenőrzés, gyártás, tesztelés, 

különösen a specializált üzleti platformok esetén. 

A klasszikus félvezető-technológiából gyártott további, nagyobb tranzisztorszámú áramkörök fizikai mérete, és 

ezáltal elektromosenergia-fogyasztása is nőni fog. Erre a tudományos és technológiai kihívásra a biztos 

megoldás még várat magára. A XXI. század IKT-technológiái három alapvető aspektusban különböznek a XX. 

századétól. A továbbiakban ezeket fogjuk megvizsgálni. Ezt az alábbi táblázat foglalja össze szemléletesen. 

8.2. táblázat - A XX. és a XXI. század számítógép-architektúrái 
 

XX. századi architektúra XXI. századi architektúra 
  

Egyetlen chip megvalósítás. Architektúra mint 

infrastruktúra, szenzoroktól a 

felhőkig: 

Keresztbe vágás ("cross-cutting") 

következmény: jelenlegi rétegek 

feltörése újabb interfészekkel. 
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- chiptől rendszerig; 

- teljesítmény biztonsággal, 

- titkosság, rendelkezésre állás, 

programozhatóság. 

Performancia szoftverrel 

(láthatatlan párhuzamosság 

utasítások szintjén). 

Energia legelőször: 

- párhuzamosítás, 

- specializáció, 

- rétegek közötti tervezés. 

Kipróbált és tesztelt technológiák: 

CMOS, DRAM, diszkek gyors, de 

tervezhető fejlődéssel. 

Új technológiák: 

- nem-felejtő memória, 

- küszöbhöz közeli tápfeszültség, 

- 3D chipek, 

- fotonika, … 

Újra kell gondolni: 

- memória+storage, 

- megbízhatóság, 

- kommunikáció. 

Mivel a XXI. század társadalmi infrastruktúrájának tartópillérei a számítógépek lesznek, ezért a hagyományos 

feldolgozás már mára is megváltozott és tovább változik. Fizikai térben szétosztott, együtt dolgozó szenzorok, 

mobileszközök, kliensek, adatközpontok jelentek meg, amelyek mindegyike speciális, kommunikáló 

számítógépnek fogható fel. Ez egyenes utat mutat az IoT (Internet of Things), tárgyak Internete elnevezésű 

kurrens és dinamikusan fejlődő intelligens rendszernek. 
 

Fontos: A XXI. századi számítógép-architektúrák energiahatékonyak, nagyobb teljesítményűek lesznek. Ennek 

kidolgozása a „cross-cutting" módszerrel történhet, amely a különböző rétegek közötti hatékony 

együttműködésen alapul. 

A kommunikáció a feldolgozás belefoglalt elemévé vált, a hatalmas adatokkal (Big Data) dolgozó alkalmazások 

húzóhatást fejtenek ki, miközben az emberközpontúság olyan teljesítményszempont fölé kerül, mint a 

programozhatóság, a titkosság, a biztonság, a rendelkezésre állás, az akkumulátor élettartama, vagy a 

megjelenési forma. 

A régebbi számítógépek a teljesítményt optimalizálták a szoftverben végzett láthatatlan módosításokkal. A XXI. 

századi architektúrák számára a legfontosabb korlát az energia és az elektromos teljesítmény, ami miatt nem 

működik a szoftver által láthatatlanul kezelt innováció. A párhuzamosítás, a specializáció és a rétegeken átívelő 

tervezés jelenti a kulcsmegoldást az energiahatékonysági probléma kezelésére. Mind a három módszer komoly 

kihívásokkal néz szembe. Példaként említhetjük, hogy a párhuzamosítás a jövő alkalmazásaiban a hatalmas 

adatok miatt elkerülhetetlen lesz, a kommunikációs energia meghaladja a feldolgozási energiát és szükségessé 

teszi az 1000-utas párhuzamosítást. A specializáció 100-szor jobb energiahatékonyságot eredményezhet, mint az 

általános célú feldolgozó- vagy memóriaegység, de ma még nem nyilvánvaló olyan megoldás, amely ezt az 

alkalmazásoknál költséghatékonyan képes lenne hasznosítani. 
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Fontos: A kommunikációs energia meghaladja a feldolgozáshoz szükséges energia mértékét. A specializáció 

100-szor jobb energiahatékonyságot eredményezhet. 

A régebbi számítógép-architektúrák előre tervezhető számítási teljesítmény-növekedést nyújtottak olyan stabil 

technológiákkal, mint a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) integrált áramkör-gyártási 

technológia, a DRAM (Dynamic Random Access Memory) és a diszkek. Az új technológiák, mint pl. a nem-

felejtő memória (pl. Flash, vagy fázisváltó memória) miatt újra kell gondolni a memória és a storage közötti 

viszonyt. A küszöbfeszültséghez közeli szinten történő működtetési mód lényegesen csökkenti a felvett 

elektromos teljesítményt, de a megbízhatósági szint tartásához rugalmasságra alapozott tervezési módszerekre 

van szükség. 

A fenti kihívások megoldásához a keresztbe vágás („cross-cutting") innovációs lehetőség képzelhető el, amely 

a különböző IKT-rétegek közötti szoros kapcsolaton alapul. Ez a szemléletváltás drámai és erőteljesebben 

érinteni fogja az IKT-újítókat a szakma különböző területein. Valami hasonló, jelentősebb váltás következik be, 

mint ami a többmagos processzorokra való áttéréskor történt. A különböző architektúra-rétegekben munkálkodó 

újítók együttműködése erősíteni fogja a tervezőket, hogy az erősebb újításokkal összhangban álló haszon 

jelenjen meg. Mindehhez gyártási szinten komoly beruházásokra és erőteljes összehangoló munkára lesz 

szükség. 
 

Fontos: A különböző architektúra-rétegekben munkálkodó újítók együttműködése erősíteni fogja a tervezőket, 

hogy az erősebb újításokkal összhangban álló haszon jelenjen meg. 

Néhány éve a számítógép-architektúra kutatás elsősorban az asztali, munkaállomás és szervergépek CPU-jára 

koncentrált. A XXI. század realitásában az alkalmazások komolyabb architektúrákat igényelnek. Az 

ökoszisztémánkban egyre erősödik a mindenhol jelen lévő számítóeszközök igénye (CoT – Cloud of Things), 

amelyek az adatot a C2-szerverekbe és adattárházakba tölti fel. Ezek a feldolgozás után az információt a tablet, 

illetve okostelefon végponti eszközökbe juttatják el. Minden egyes számítási eszköz egy egyedi feldolgozási 

környezetet képvisel, amely speciális lehetőségekkel és kihívásokkal rendelkezik, miközben közös jellemző az 

energiafelhasználás hatékonyságának megújítása. 
 

Tehát: Új számítógép-architektúrára van szükség, amely energiahatékony és jól illeszti a különböző IKT-, 

valamint gépen belüli rétegek működési mechanizmusait. 

1.1. Szenzoroktól a felhőkig 

Okos szenzortérben a központi követelmény az, hogy nagyon kis energia, fizikai méret és költség mellett 

működjenek az elemek. A nagyobb számítási kapacitásra való áttérést az okozza, hogy az adatokat a létrehozás, 

illetve begyűjtés helyén szűrni kell, mivel a kommunikációhoz szükséges energia meghaladja a feldolgozáshoz 

szükséges energia mértékét. 

Erre jó példa a biometrikus jelek esetén a normális adatok megkülönböztetése a zajoktól. Ez a környezet 

izgalmas lehetőségeket tár fel új rendszerek tervezéséhez. Ilyenek a szenzoradatok begyűjtésének 

energiaszabályozása, az extrém alacsony feszültségek tervezése, új kommunikációs (pl. üzenetszórás épület-

megvilágításon keresztül), illetve storage (pl. NVRAM) módszerek. Ahogy a szenzorok kritikusakká válnak az 

egészségügy és a biztonság területén, ezek adatbiztonságát és megbízhatóságát, valamint hardver és szoftver 

oldali tervezését garantálni kell. Gondoljunk csak bele annak következményébe, hogy ha egy szívritmus-

szabályozót vírus támadhatna meg. 
 

Fontos: A szenzorok elterjedése további, alacsony fogyasztású és nagy megbízhatóságú algoritmus 

kidolgozását teszi szükségessé. 

Egy másik fontos szempont, hogy a szenzoradatok a természetüknél fogva csak megközelítőek. Emiatt hatékony 

approximációs számítási technikákat kell kidolgozni, amelyek ugyanakkor egyszerűek és energiakímélőek. 
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A hordozható végberendezések piaca robbanásszerű növekedésen ment át, ami meghaladja a PC-piac mértékét 

is. E jelenlegi készülékek még távol állnak attól, hogy a valós igényeknek megfeleljenek. Az alkalmazások 

funkcióinak kiszélesítése ebben a környezetben több nagyságrendnyi növekedést igényel a mai 10 

Gigautasítás/Watt értékről. A felhasználói interfészek (többpontos érintőképernyő, hangfelismerő, grafika, 

holográfia, 3D-környezet visszaállítása) energia fogyasztása viszonylag nagy, emiatt a feldolgozáshoz szükséges 

energia csökkentésével érhető el a mobil eszköz teljes fogyasztásának csökkentése. Ezek az eszközök igénylik 

úgy a párhuzamosítást, mint a specializációt. A legutóbbi generációs iPad chipek több maggal rendelkeznek, 

miközben a chip területének fele specializált egységek számára, a gép-gép (M2M – Machine-to-Machine) 

közvetlen kommunikációra és hasonló fontosságú feladatokra van fenntartva. 

A felhasználó személlyel való közelségük miatt ezeknél az eszközöknél előtérbe kerülnek az emberi 

szempontok gépesítésének motivációi. A felhasználó válasza alapján a feszültség és/vagy órajel 

frekvenciaszabályozása az energia spórolása érdekében, a felhasználó által figyelt területek feldolgozása a 

képeken, illetve a felhasználó által később elvégzésre kerülő tevékenységek előrejelzése mind 

hatékonyságnövelő lehetőségek. Ehhez természetesen társulnia kell a nyers teljesítményen kívül a biztonságnak 

és a titkosságnak is. 
 

Tehát: Az IoT-környezetben a szenzorok működéséhez a mintavételezés fizikai környezetében az előszűrés 

miatt nemcsak adattovábbításra, hanem feldolgozásra is szükség van. 

1.2. C2-fizikai szerverek és adatközpontok 

Olyan izgalmas alkalmazások, mint a szimulációval végzett gyógyszerkutatás, vagy nagy populációjú emberi 

hálózatok interaktív elemzése csak elfogadható válaszidő esetén képesek használható eredményeket nyújtani. 

Ehhez több tízezer processzor működésére is szükség lehet egy adatközpont méretű számítógép részéről. Az 

Internet-kutatások kimutatták e feldolgozási paradigmának a társadalmi szükségességét. A mai produkciós 

kereső rendszerek komoly mérnöki erőfeszítést, programozást igényelnek és csupán annak határfelületét 

súrolják válaszukkal, hogy az adott komplex probléma kimenetele milyen is lesz. A rendszertervezőknek át kell 

adniuk a programozási absztrakciókat, a storage-rendszereket, a köztesréteget, az operációs rendszert és a 

virtualizációs rétegeket a hagyományosan kiképzett szoftverfejlesztőknek, hogy adatközpont méretű 

számítógépeket legyenek képesek készíteni. 
 

Fontos: A C2-szolgáltatások működtetéséhez több ezer processzor összehangolt működésére van szükség. 

Addig, amíg sok olyan informatikai szakág, mint az operációs rendszerek, a hálózatok és más területek szerepet 

töltenek be az adatközpont megújításában, a számítógép-architektúra tervezők számára kritikus módon 

figyelembe venni az interfészt, a tervezést és a hardverfenntartást a magas szintű innováció elérése érdekében. 

A teljesítőképesség előre meghatározhatósága ugyancsak fontos szempont. Mivel a kérelmek több rendszeren át 

párhuzamosítva vannak, a láncolat végén bekövetkező ritka késleltetések a performancia szempontjából 

kritikusak. Ha 100 darab rendszer együtt kell, hogy válaszoljon a kérelemre, az elmaradozókra való várakozás 

miatt a kérelmek 63%-os aránya az egyedi rendszerek 99%-os késleltetése miatt következik be. A számítógép-

architektúra megújítása maga után vonhatja a késleltetés legrosszabb értékének garanciáját. A memória és a 

storage-rendszerek az adatközpont teljes működési költségének (OPEX – Operational Expenditure) jelentős 

hányadát fogyasztják. Emiatt új interfészekre, új storage-technológiákra, valamint a processzorok és a memóriák 

háromdimenziós elhelyezésére van szükség. 

Szükség van valós idejű platformokra és virtualizációs eszközökre, amelyek a programok megosztási törekvését 

biztosítják a hordozható platform és a felhő között olyankor, amikor a C2 fölfelé irányú (uplink) kapcsolata 

számára, valamint a dinamikusan megjelenő változásokra reagálni kell, fokozottan figyelve a megbízhatóságot 

és az energiahatékonyságot is. 

Fontos kérdés a feldolgozás fizikai határának meghúzása a csomópontok, illetve a felhőinfrastruktúra között. 

Hogyan biztosítható a védelem a teljes környezet felett? Hogyan képes a rendszerarchitektúra segíteni a 

titkosságot azáltal, hogy a felhasználók több ellenőrzési lehetőséget kapnak a saját adatukra vonatkozóan? 

Lehetséges egyszerre tervezni a feldolgozóegységeket és a memóriarendszereket? 
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Fontos: A C2-szolgáltatások továbbfejlesztéséhez a számítógép-architektúra áttervezésén kívül további 

kérdések is felmerülnek. Ezekre az új architektúrának tekintettel kell lennie. 

A fenti kutatási irányok mélyreható változásokat fognak okozni a klasszikus számítógép-struktúrához képest. Az 

alapkutatási kihívások elsősorban az energiahatékonyság drámai növelésére vonatkoznak. Ezt követnie kell a 

programozhatóságnak, a biztonságnak, a titkosságnak és a rugalmasságnak a hardvertől a szoftveren és 

alkalmazásokon át a szolgáltatásokig. Ehhez az akadémiai kutatási környezetben jelentős beruházások kellenek, 

mivel az eredményhez közösség szintű erőfeszítés és szignifikáns méretű és minőségű infrastruktúra szükséges. 

Miközben a mobileszközök és adatközpontok új termékek, a szóban forgó kutatási kihívások az összes 

felbukkanó eszköztípusra ki fognak terjedni. 

Az Internet egyre erőteljesebb elterjedése maga után vonja az olyan alkalmazások számának növekedését, 

amelyek az asztali gép helyett webfelületen keresztül érhetők el. Ebben a C2-modellnek megfelelő fejlődési 

folyamatban az adatközpontok egyre több összekötött feldolgozó egységet és storage-erőforrást foglalnak 

magukban. A C2-adatközpontok lényegesen különböznek a klasszikus erőforrástermektől. Ezeken a gépeken 

futó szoftverrendszerek különböző egyedi programokból állnak, amelyek együttműködnek, hogy komplex C2-

szolgáltatásokat nyújtsanak az Internet felett. Tervezésük és működtetésük különböző mérnökcsoportok által 

történik, némelyikük átlépi a vállalat szervezeti, illetve fizikai területének határait. Az adathalmaz (Big Data) 

mérete több tíz terabájt és több petabájt között van. Erre olyan szolgáltatás szintű előírások vonatkoznak, mint a 

magas rendelkezésre állás, nagy átviteli ráta, valamint alacsony késleltetési idő. Az ilyen alkalmazások nem 

csak egyetlen szerveren vagy szerver szekrénysoron működnek. Több száz vagy több ezer egyedi szervergép 

együttműködésére van szükség, valamint a környezetet képező storage-, hálózati alrendszer, energiaelosztó és 

szabályozó készülékekre, valamint hűtő-infrastruktúrára. 
 

Tehát: A C2-adatközpontok lényegesen különböznek a klasszikus erőforrástermektől. A nagyméretű adatokat 

magas rendelkezésre állással, nagy átviteli rátával, valamint alacsony késleltetési idővel kezelik. 

1.3. C2-szolgáltatás megfontolások 

A C2 a számítástudomány kiemelkedő tématerülete, ezért az elméleti megfontolásokat óvatosan, „folyamatban 

lévő" jelentésűként kell kezelni. Így a különböző osztályozási rendszerek is módosulhatnak idővel, utat adva 

további elemeknek, mechanizmusoknak, alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak. 

A C2 központi koncepciója, amely a racionális számítástechnikai erőforrás felhasználásról szól, bizonyára 

hosszú távon a legfontosabb elv lesz a rendszerek tervezésénél, kivitelezésénél és használatánál is. Az 

alkalmazásszoftverek egyik része várhatóan a kliensen, másik része pedig a C2-ben fog futni. A kliens oldali 

entitásnak tudnia kell kezelni a felhőről való lekapcsolódás eseményét, amin még vannak javítanivalók. A 

böngészőkbe telepíthető Gears szoftverbővítmény (plug-in) képes a Google Naptárat használni egy ideig az 

Internetre kapcsolódás nélkül, majd utólag végzi el a szinkronizálást. Ennek a viselkedésnek a mintájára hasonló 

szolgáltatások létrehozatala szükséges. 
 

Fontos: A C2 központi koncepciója a számítástechnikai erőforrás racionális felhasználása. 

Ha az alkalmazás egy része a kliensen fut, a késleltetési probléma bizonyos mértékben lekezelhető, mivel nem 

minden bemenetet kell a C2-ben feldolgozni. A kliensrész valamilyen kitöltési (rendering) módszerrel részben 

áthidalhatja a kommunikációs csatorna késleltetését. Egy feljavított C2-kliens az alábbi előnyös 

mechanizmusokat fogja tudni: 

- Jobb hatásfok, mivel a tranzakciós adat validálásából származó különböző komplex folyamatok vagy a szűrés 

és a sorba rendezés az adatok szerver és kliens közötti mozgatása nélkül végezhető el. 

- Azonnali visszajelzés a felhasználói interfészről, mivel a grafikus felhasználói interfész (GUI) a kliensnél 

kitöltésre kerül. 

- Nagyobb biztonság, mivel pontosan mérhető lesz az Interneten forgalmazott adatok mennyisége. 
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Fontos: A C2-kliens jobb hatásfokkal, azonnali visszajelzési lehetőséggel és nagyobb biztonsággal fog 

működni. 

 

Tehát: A C2-szolgáltatások és a C2-architektúra elemek folyamatos fejlődési szakaszban vannak és lesznek az 

elkövetkező néhány évben. 

2. 8.2. Következő generációs C2-architektúra 

A jelenlegi C2-rendszerek és általuk nyújtott szolgáltatások további fejlesztésekre szorulnak. Elemzések alapján 

több kulcsfontosságú szempont figyelembevételét javasolják. Ezek az alábbiak: 

- A következő generációs C2-architektúra teljes mértékben szét kell, hogy válassza a fizikai és a virtuális 

erőforrások menedzsmentjét. 

- Valós időben illeszkednie kell az alkalmazásoknak és az erőforrásoknak. 

A fizikai és a virtuális erőforrások menedzsmentjének szétválasztásához egy hardverrel támogatott 

virtualizációra (HAV – Hardware Assisted Virtualization) van szükség. A HAV funkciónak köszönhetően a 

következő generációs hypervisor képes lesz a fizikai erőforrások mindegyikéhez valóban azonos mértékű 

hozzáférést biztosítani. Ez az erőforrás-menedzsment nem csak a lokális, hanem a többi szerveren vagy bárhol 

máshol lévő elemeket is képes kezelni. Ahogy a fizikai és a virtuális erőforrások menedzsmentje külön történik, 

az erőforráselemek több alkalmazás közötti megosztását végző közvetítő réteg látszólagossá válik. 

8.1. ábra - Következő generációs C2-architektúra modell 

 

- Infrastruktúra Szolgáltató Szerkezet (ISF – Infrastructure Service Fabric): Ez a réteg két részből áll. Együtt 

engedélyezik a számítási erőforrás működőképességének állapotát, amit az alkalmazások az igénybevétel előtt 

lekérdeznek. Az Elosztott Szolgáltatásokat Közvetítő Réteg (DSML – Distributed Services Mediation Layer) 

modul egy FCAPS-alapú (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security) absztrakciós réteg, 

amely önálló önmenedzsmentet engedélyez minden egyes, földrajzilag szétosztott erőforrás számára. A Virtuális 

Erőforrás Közvetítő Réteg (VRML – Virtual Resource Mediation Layer) logikai virtuális szervereket állít 

össze. Ezek a szolgáltatás adott biztosítási szintjével rendelkeznek, amik az olyan erőforrások rendelkezésre 
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állását garantálják, mint a CPU-darabszám, memória, sávszélesség, késleltetés, I/O műveletek időegység alatti 

száma, storage-teljesítmény és kapacitás. 
 

Fontos: Az erőforrás készenléti állapotának jelzése segítségével a felsőbb logikai réteg értesül az alsó logikai 

réteg állapotáról. 

- Elosztott Szolgáltatás Biztosító Platform (DSAP – Distributed Services Assurance Platform): Lehetővé teszi 

FCAPS-menedzselt szerver létrehozását, amelyet betöltve az igényelt operációs rendszert futtatja a szükséges 

alkalmazás betöltése és végrehajtása érdekében. Mivel a virtuális szerver FCAPS-menedzsmentet valósít meg, 

így automatizált közvetítő szerepet is ellát a hibamenedzsment, megbízhatóság, teljesítmény-optimalizálás, 

számlázás és biztonság számára. A C2-szolgáltatók ezeket a virtuális szervereket fogják kiajánlani a 

szolgáltatásfejlesztők számára, a szükséges menedzsment API-val együtt. Ezzel a fejlesztők önkonfiguráló, 

öngyógyító, önoptimalizáló szolgáltatásokat hoznak létre a fizikai infrastruktúrától független önmenedzselő 

üzleti munkafolyamok számára. 

- Elosztott Szolgáltatás Kézbesítő Platform (DSDP – Distributed Services Delivery Paltform): Ez egy 

munkafolyamat gép, ami az alkalmazást hajtja végre, és az üzleti munkafolyamat számára ideális formában 

készül el. A munkafolyam a szükséges számú elem működését hangolja össze. Ez a modul adja az erőforrások 

rendelkezésre állásának állapot jelzését. 

- Elosztott Szolgáltatás Létrehozó Platform (DSCP – Disributed Services Creation Platform): Ez egy eszköz, 

amellyel a fejlesztők saját alkalmazásokat hoznak létre a szolgáltató által kiajánlott szolgáltatásokból. A 

kiajánlott szolgáltatások összerakhatók, szétválaszthatók és terjeszthetők a virtuális szerverekhez futás közben, 

amiket a DSAP réteg automatikusan hoz létre és menedzsel. 

- Örökölt Integrációs Szolgáltatás Közvetítő (LISM – Legacy Integration Services Mediation): Ez a réteg 

végzi a referenciamodell szerint az örökölt alkalmazások integrációját és felügyeletét. 
 

Fontos: A C2 új generációja kizárólagosan virtuális infrastruktúrára építi az architektúra referencia modelljét. 

 

Tehát: A C2 új generációs modelljében az egyes rétegek állapotinformációkat közvetítenek az erőforrások 

rendelkezésre állásáról. Így a szolgáltatások a fizikai erőforrások valós idejű használatára képesek. 

3. Fejezetkérdések 

1.) Sorolja fel a XXI. század számítógép-architektúrájának legfontosabb jellemzőit! 

2.) Milyen törvények írták le a XX. század a számítógépeinek fejlődését? Magyarázza ezeket! 

3.) Miért fontos az energia hatékony felhasználása az IKT esetén? 

4.) Mi a „cross-cutting" módszer a számítógép-architektúra tervezésnél? 

5.) Helyezze növekvő sorrendbe és magyarázza okát az interfészek, a feldolgozás, a storage, illetve a memória 

elektromos teljesítmény-felvételének szempontjából! 

6.) Mi okozza a jelenlegi számítógép-architektúrák esetén az optimálisnál gyengébb működési hatékonyságot? 

Magyarázza annak technológiai és közgazdasági okát? 

7.) Soroljon fel négyfajta számítógéptípust, amelyek közötti fizikai méretarány egy nagyságrend! 

8.) Mi szükséges a hordozható eszközök esetén, hogy a C2-szolgáltatásokat teljes körűen használni tudják? 

Magyarázza az okokat! 

9.) Miben különbözik a C2-adatközpont és a klasszikus erőforrásterem? Adjon rá konkrét példát! 

10.) Mekkora méretű adathalmazokat dolgoznak fel a C2-szolgáltatások? Miért? 



 A C2 jövője, fejlődési irányai  

 124  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11.) Mi a C2 központi koncepciója? Indokolja válaszát! 

12.) Miért van folyamatos fejlődési szakaszban a C2? 

13.) Miért szükséges a C2 következő generációjánál az erőforrások készenléti állapotának jelzése? Adjon példát 

olyan IKT-modellre, ahol ez nem történik meg! 

14.) Miért szükséges hardverrel támogatott virtualizáció a C2 következő generációjánál? Indokolja válaszát! 

15.) Miért épít kizárólagosan virtuális eszközökre a C2 következő generációs modellje? 
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Utószó 

A felhőszámítással (C2) kapcsolatos témakört az infokommunikációs technológiákon (IKT), illetve az azokra 

épülő szolgáltatásokon keresztül vizsgáltuk meg. Az összeállított tananyag végigtanulmányozása segíti az 

olvasót, hogy e gyorsan fejlődő területen a 2013. évi pillanatfelvételt megismerhesse. Véleményem szerint a C2-

rendszer megértése a felhasználók számára elérhető valós alkalmazásokon keresztül hatékonyan lehetséges. 

Ugyanakkor betekintést kaphattunk arról is, hogy milyen problémákkal kell szembesülniük a C2-

szolgáltatóknak. 

Nyilvánvalóan sok olyan kérdés fogalmazódhatott meg az olvasóban, amire a biztos választ a fejlődés későbbi 

szakaszában kaphatjuk meg. Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon a jövő Internete valóban az Inter-cloud 

lesz-e vagy az Internet-of-Everything (IoE), illetve mennyire lesz beleszólási lehetőségük a felhasználóknak a 

C2-szolgáltatások fejlesztésébe, azok alakulásába. Központi kérdések azok is, hogy mennyire fogja az üzlet 

közvetetten átalakítani a C2-adatközpontokat, és milyen gyorsan fognak a nagy adatforgalmak racionalizálása 

miatt elterjedni az Internet-kicserélő központok világszerte, illetve Magyarországon. 

Jó esélyünk van arra, hogy a C2 valóban az üzlet és a felhasználók valós IKT-igényeinek ár, teljesítmény, 

performancia, biztonság, érthetőség szempontjából optimálisan megfelelő szolgáltatásokat tud nyújtani. Bízom 

abban, hogy a könyvben leírtak segítettek e korszerű terület megismerésében és a szerzett tudást hasznosan fel 

lehet használni a mindennapi munka során. 

Ha a kedvelt szellemi munka szórakozásként élhető meg, akkor remélem, hogy a jelen könyvben leírtak a lehető 

legjobban hozzásegítenek az ilyenfajta szórakozási érzet kialakulásához. Az itt elsajátított tudás alapján ehhez 

kívánok a továbbiakban kellemes és hasznos időtöltést. 

Debrecen, 2013. május 21. 
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