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Az informatika jövője a felhőben van 
 

Kivonat: A cloud computing angol szópár/fogalom még nem rendelkezik egy-
öntetűen elfogadott magyar szakkifejezéssel, felhőinformatikának és számítási 
felhőnek is fordítják/használják. A felhőinformatika háttértartalmáról kemény 
viták folynak, amelyek lezárása ma még időben sem valószínűsíthető. A néze-
tek, elképzelések és szakvélemények enyhén szólva megosztottak: egyesek 
szerint semmi új nincs a felkapott divatos kifejezés (buzzword) mögött, míg 
mások az információtechnológia forradalmát emlegetik vele kapcsolatosan. 
Mindkét állításban van igazság. Miről is van szó voltaképpen és milyen jövő-
nek nézünk elébe az informatika és számítástechnika terén? Ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ a munka. 
Kulcsszavak: Cloud Computing, Software as a Service (SaaS), Grid Compu-
ting. 
 

1. Bevezetés 
 
Az alkalmazott üzleti informatika a kezdetek kezdetén nagy szá-

mítógépközpontok szolgáltatásaként jelent meg úgy a szakberkekben, 
mint a köztudatban. Már ekkor felmerült az informatikának, mint köz-
szolgáltatásnak az ötlete. Idővel a hardver és szoftver fejlődésével elter-
jedtek a mini-, mikro- és PC számítógépek, valamint a saját alkalmazá-
sok (információs rendszerek) használata. Az internet megjelenése sok 
szempontból mérföldkő, így az informatika jövőjét illetően is. Az átviteli 
sebesség (sávszélesség) rohamos növekedése új lehetőségeket nyitott a 
számítástechnikai és informatikai szolgáltatások megjelenésében és al-
kalmazásában/alkalmazhatóságában. Az elmúlt néhány, és a következő 
néhány évet mindenképpen ezekről a szolgáltatásokról fogjuk majd meg-
jegyezni. Most fejlődik ugyanis rohamléptekben a cloud computing, 
amelyet magyarul leggyakrabban felhőinformatikának vagy számítási 
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felhőnek neveznek. „A cloud computing fogalma alatt nagyvonalakban a 
számítógépes erőforrások (hardver, szoftver-plattform, adatbázis-szer-
ver, felhasználói szoftvercsomag) interneten keresztüli felhasználását és 
azoknak, mintegy szolgáltatás-szintű megfizettetését érti az informatiká-
val és számítástechnikával foglalkozók nagy többsége. Hogy mégis 
mennyire kiforratlan még ez a paradigma (fogalom, modell), álljon itt a 
2008-as Cloud Summit Executive 2008 konferencia elnökének a beveze-
tőben tett szellemes megjegyzése (story-ja), miszerint húsz embert kért 
meg, hogy definiálja a cloud computing-t, és huszonkét különböző vá-
laszt kapott [20].” [29]. A felhőinformatikával kapcsolatos vélemények 
közül kettőt emelünk ki, amelyek a legszélsőségesebbnek minősülnek: 

1. Olyasmi, ami alapjaiban fogja megváltoztatni az emberek munká-
ját és a cégek működését (The Economist) [20]. 

2. Ostobaság. Rosszabb, mint az ostobaság: ez egy agyonreklámozott 
marketing-kampány. Valaki azt mondta, hogy ez elkerülhetetlen, és va-
lahányszor ezt hallja az ember, arra kell gondolnia, hogy ez egy reklám-
fogás: ha sokszor hallja, a végén még el is hiszi (Richard Stallman, 
quoted in The Guardian, September 29, 2008.) [22]. 

Sem az elképzelés (informatikai/számítástechnikai szolgáltatás), 
sem az őt jelző fogalom (felhő-cloud) nem újkeletű. Az informatikának, 
mint közszolgáltatásnak az ötlete John McCarthy-tól ered, 1961-ből, aki 
úgy fogalmazott az egyik cikkében, hogy az adatfeldolgozást egyszer 
akár közszolgáltatásként is megszervezhetik („computation may some-
day be organized as a public utility”- [15]). A felhő fogalmát még a 
felhőinformatika megjelenésénél jóval korábban a telefontársaságok arra 
a helyzetre alkalmazták, amikor a szerződött sávszélességet nem konkrét 
vezetékpárokon biztosították, hanem az átvitel pillanatában szabad tele-
fonvonalakat aktiválták a garantált sávszélesség biztosításához. A felhő 
ekkor arra az állapotra utalt, hogy előre lehetetlen kijelölni a konkrét 
átviteli vonalakat [29]. 
 

2. A felhőinformatika vagy számítási felhő 
 
Legjobban talán a még nem teljesen egységes és nem teljesen el-

fogadott definíciók mutatnak rá a cloud computing lényegére:  
1. A cloud computing olyan adatfeldolgozási stílus jelent, amelyben 

masszívan skálázható (hangolható) számítástechnikai lehetőségeket (erő-
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forrásokat) biztosítanak szolgáltatásként interneten keresztül külső fel-
használók számára (Gartner) [26] 

2. A cloud computing a tudományágak (discipline), a technológiák és 
üzleti modellek olyan halmaza, amelyik az információtechnológiai szol-
gáltatásokat igény szerint biztosítja a felhasználóknak (Burton Group 
[21]). 

3. A cloud computing jól skálázható, igény szerinti, webes hozzáfé-
résű számítástechnikai erőforrások biztosítása költséghatékony módon, 
rugalmas igényváltozások, szabványosítás, modularizáció és virtualizáció 
megvalósításával (Siemens) [27]. 

Annak ellenére, hogy az utóbbi Siemens-definíció a legátfogóbb, 
mégis szükség mutatkozik egyéb más, az alábbiakban felsorolt sajátsá-
gok felsorolására is, amelyek még erőteljesebben hangsúlyozzák a felhő-
informatika ismérveit, és előrevetítik az információs technológia gyöke-
res átalakulási lehetőségeit: a szoftver- és hardverfejlesztések, valamint 
tervezések és értékesítések is átalakulnak és jelenősen olcsóbbá válnak. 
Az alkalmazásfejlesztőknek és a felhasználóknak sem kell komoly be-
fektetéseket kieszközölni a szükséges hardverbe a fejlesztéseik megvaló-
sítására, illetve a felhasználói alkalmazások futtatására (különösen a vá-
ratlan igény/szükség ingadozások esetében jelentős a megtakarítás). A 
leírtakat tükröző felhőinformatikát jellemző sajátságok a következők [6]: 

1. igény szerinti önkiszolgálás, 
2. mindenütt igénybe vehető hálózati hozzáférés, 
3. helyfüggetlen erőforrás-pufferezés, 
4. nagy rugalmasság és 
5. használat szerinti fizetés. 

A hardverre vonatkozóan is több újdonságot kínál a számítási 
felhő [22]: 

1. A felhasználónak az az érzése, hogy korlátlan számítógép-erőfor-
rással rendelkezik, amivel mindig ki tudja elégíteni a szükségleteit, le-
gyenek azok akár mértéktelenül változóak is. Ennek köszönve nem kell 
jó előre terveznie a beszerzéseket. 

2. Mivel nem kell rögtön a vállalkozás elején számolni a végső hard-
ver-szükségletekkel, így a cégek alacsony hardver használati költségek-
kel indulnak a vállalkozásba, amit aztán igény szerint változtathatnak. 

3. A rövid időalapú, használat szerinti hardverköltségek mindenkép-
pen alacsonyabbak a teljes számítógépek bérlésénél.  
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A szolgáltatások, és azok megfizettetése terén is több előnyös 
vonás tapintható ki a felhőinformatika felhasználóinak szemszögéből 
[6], [11]: 

1. költséghatékony, megbízható, komoly szoftvermegoldások, 
2. rugalmas igénykielégítés, könnyű skálázhatóság, 
3. kiegyensúlyozott, igénybevétel szerinti megfizettetés, demokrati-

kus, mindenkire egyformán vonatkozó, szükség szerinti kiszolgálás, és 
azonos árjegyzék alapján (a kis és nagy cégek egyformán fizetnek a szol-
gáltatásokért) történő megfizettetés, 

4. a felhasználók igényeihez való igazodás a szolgáltatók részéről 
mindennemű hűségnyilatkozat nélkül, 

5. fokozott biztonsági intézkedések megvalósítása a szolgáltatások 
megvalósításában, 

6. biztonságos azonosítás és hozzáférés-ellenőrzés, 
7. hardver- és szoftverköltségek helyett a működésbe, az üzletbe tör-

ténik befektetés, 
8. a cloud computing sokféle platformtámogatása nagyobb elérhető-

séget biztosít az alkalmazások számára, 
9. gyorsabb fejlesztési lehetőségek. 

A cloud computing fejlődése a grid computing-ig vezethető visz-
sza. Akkor még (grid computing) az volt a cél, hogy a nagyméretű fel-
adatokat (munkaterhelés) párhuzamosan futtatható kisebb feladatokra 
osszák, és azokat nagyszámú (abban a pillanatban épp rendelkezésre 
álló) számítógépeken (számítógépfürtön) futtassák. Mai fogalommal 
élve a grid computing nem más, mint virtuális szerver biztosítása. A fel-
dolgozási szolgáltatás (utility computing) már virtuális plattformot biz-
tosított a felhasználóknak, az SaaS pedig virtuális alkalmazásokat. Ezt 
vonta sajátságosan össze egy csokorba az informatikai felhő [29]. 
 

3. Felhőinformatika-modellek 
 
Három fajta felhőinformatika-modell (pontosabban modellcsa-

lád) rajzolódik ki a dokumentált elképzelések és a gyakorlatban is hasz-
nálatos megvalósítások alapján: (a) használati modell, (b) szolgáltatói 
modell és (c) telepítési/megvalósítási modell. 
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1. ábra 

 

2. ábra 

A használati modellek a felhasználók szempontjából taglalják a 
számítási felhő alkalmazásának lehetőségeit. A legegyszerűbb, háromré-
tegű modell (1. ábra [2]) felső, felhasználóhoz legközelebb eső rétege a 
szoftvert mint szolgáltatást, a középső a platformot mint szolgáltatást, az 
alsó, felhasználótól legtávolabb eső rétege pedig az infrastruktúrát mint 
szolgáltatást jelöli. A részletesebb négyrétegű modell (2. ábra [21]) az 
infrastruktúrát, mint szolgáltatást bontja hardver és szoftver infrastruktú-
rára. Az ábrán láthatók még az egyes rétegekhez tartozó szolgáltatás-
kínálatok is. A SaaS alkalmazás-példákhoz kívánkozik még a következő 
néhány: CRM, ERP, Email, IM (instant messaging), SFA (sales force 
automation-Salesforce.com), Google Office Productivity Applications és 
a Microsoft Exchange Online.  

A szolgáltatói modellek a számítási felhőnek, mint teljeskörű 
szerviznek a megvalósítási módozatait ábrázolják, azt, hogy hány szol-
gáltató milyen szerepkörben biztosítja a felhőinformatika-szolgáltatás 
összes rétegét. Itt valójában a 3. ábrán [21] látható teljes szolgáltatást 
nyújtó one procurer model és a 4. ábrán [21] bemutatott három szolgálta-
tós modell jelenti a két végletet. Minden kombináció ezeken belül elkép-
zelhető és lehetséges, sőt bármely réteg-szolgáltatást maga a felhasználó 
is átvállalhatja (természetesen az összeset is!). 
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A felhőinformatika telepítési-megvalósítási modelljét illetően há-

rom infrastrukturális változat áll rendelkezésre manapság (5. ábra [1]): a 
magán (private), a nyilvános és a hibrid felhő. A jelölt megvalósítási 
formák nem jelentenek egyértelműen fizikai elhelyezési korlátot is. Igaz 
ugyan, hogy a nyilvános felhő szokványosan csak inteneten érhető el 
bárki számára, a privát pedig jellemzően helyben, intraneten, de a ma-
gánfelhő akár ki is szervezhető. 

A magánfelhő lényege, hogy egy felhasználó (cég) számára ké-

szül és mások nem férhetnek hozzá, nem használhatják, a megvalósítási 
helytől és működtetőtől függetlenül. A private cloud működhet cégen 
belül (saját IT környezetben - akár céges munkatársak támogatásával, 

 

5. ábra

 

3. ábra

 

4. ábra
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akár külső működtetővel,), de megvalósulhat külső "felhőszolgáltató" 
segítségével is. 

A nyilvános felhőt a felhőszolgáltató biztosítja (hozza létre és 
működteti) nagyszámú felhasználó számára, testre szabottan, dinamikus 
skálázhatósággal. A public cloud egy része elkülöníthető és kizárólago-
san egy felhasználóhoz rendelhető, ekkor valósul meg a virtuális magán-
felhő. 

A hibrid megoldás az előző kettő ötvözete a magánfelhő gyors és 
dinamikus bővítése céljából, illetve a nagy adatmennyiség nyilvános 
felhőbe való átvitelét elkerülendő [29]. 

 
4. A számítási felhő jövője 

 
A jövőt megjósolni nagyon nehéz és hálátlan. A felhőinformatika 

a fejlődésének még nagyon a kezdeténél, a kialakulásnál tart csupán. 
Készültek azonban már felmérések, becslések, előrejelzések a számítási 
felhő jövőjét illetően is. Az IDC felmérése alapján a 2010-es évben 17 
milliárd dollárt költenek felhőinformatika-szolgáltatásokra világszerte, 
és ez az összeg kivetítve a 2013-as évre 43 milliárd dollárt fog kitenni. 
Az IDC jóslata az, hogy a felhőinformatikára való áttérés 15-20 évet fog 
igénybe venni [43]. 

A másik ismert elemzőcég, a Gartner kimutatásai szerint a cloud 
compuntingra fordított összköltség 2010-ben 68 milliárd dollár lesz, és 
ez 16%-os növekedést jelent az előző évi költségekhez képest. Ez a 
2014-es évre 148.8 milliárd dollár összköltséget fog eredményezni [44]. 

 
5. Zárszó 

 
A dolgozat a számítástechnika és informatika új modelljét, a 

felhőinformatikát (számítási felhőt, cloud computing-t) mutatja be: a 
jellegzetességeket, a meghatározásokat és definíciókat, valamint az ed-
dig kialakult használati, szolgáltatói és telepítési (megvalósítási) modell-
jeit. A jövőkép csak két elemző cég (IDC és Gartner) adataira és jóslatai-
ra szorítkozik, hiszen a számítási felhő fejlődése és használata még na-
gyon a kezdetén jár. A rendelkezésre álló adatok és növekedési trendek 
szép jósolnak ennek a technológiának, de mindemellett a paradigma jö-
vője kérdéses és bizonytalan, de nem reménytelen! 
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