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Alapfogalmak, alapvetések

Mit jelent a cloud computing?
Teljesen általánosan: felhő = internet
A cloud computing a technológián túlmenően olyan informatikai szolgáltatás
igénybevételi modellt jelent, amelyben masszívan skálázható (hangolható)
számítástechnikai lehetőségeket (erőforrásokat) biztosítanak szolgáltatásként
interneten keresztül külső felhasználók számára.
A szolgáltatást a saját hálózatunkon vagy gépünkön vesszük igénybe, lokálisan, de
a szolgáltatás nyújtásáért felelős szerverek és infrastruktúra nem helyben vannak
üzemeltetve.
A cloud computing koncepció lényege, hogy nem szükséges fizikailag birtokolnunk
azokat az állományokat, szoftver eszközöket, amiket használunk - a lényeg az
állandó hozzáférés – amit szolgáltatásként veszünk igénybe.
A széles sávú internet elterjedése, a mobilhálózatok fejlődése, az internethez
kapcsolódó eszközök sokasodása és főként az óriási informatikai szolgáltatók ipari
teljesítménye ma már lehetővé teszi, hogy ne csak a hálózati kommunikációt, de
lényegében minden informatikai feladatot pl. webes környezetben végezzünk el.
2017. 10. 26.
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Alapfogalmak, alapvetések

A cloud computing fő jellemzői
Tipikusan internet szolgáltató (ISP) segítségével érhető el
Tipikusan az interneten elérhető, önkiszolgáló, standardizált portál felület
(webes felületen válaszható szolgáltatások – mit a web áruházak)
Skálázhatóság (igény szerinti erőforrások)
Felhasználás alapú árazás – csak azért fizetünk, amit ténylegesen
használunk
Tipikusan automatizált folyamatok (nem szükséges operátori
közreműködés)
2017. 10. 26.
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Alapfogalmak, alapvetések

A cloud computing definíciók
IVSZ Fogalomtár: http://ivsz.hu/adatkozpont-felho/felho-fogalomtar
A felhő egy olyan információtechnológiai modell, amely
lehetővé teszi kizárólagos
használatú vagy megosztott
számítógépes erőforrások
(pl. számítási kapacitás,
tárkapacitás, alkalmazások)
szolgáltatásalapú, esetenként
változó nagyságú igény
szerinti, a szolgáltatásokat
megvalósító fizikai eszközöktől
és azok helyszínétől
független használatát.

2017. 10. 26.
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Alapfogalmak, alapvetések

A cloud computing definíciók (1)
Igény
szerinti,
önkiszolgáló

• Az ügyfél egyoldalúan rendelkezhet saját igényei szerint a szolgáltató
által rendelkezésre bocsátott szolgáltatás felett, például számítási
képességek (szerver kapacitás, tárolás, hálózati konfiguráció),
postafiók, dokumentumtár, a szolgáltató oldali emberi beavatkozása
nélkül

Erőforrások
közös
használata

• A szolgáltató számítási kapacitásai több ügyfelet szolgálnak ki.
• A fizikai és virtuális erőforrások dinamikusan kerülnek
hozzárendelésre a rendszerekhez és ügyfelekhez az igényeiknek
megfelelően.
• Jellemzően az ügyfél nem ismeri a felhasznált erőforrás pontos
fizikai helyét, de magasabb absztrakciós szinten meghatározhatja azt
(ország, város, adatközpont, stb.).

Rugalmasság,
bővíthetőség

• A kapacitások rugalmasan bővíthetőek és csökkenthetőek, a növekvő
és csökkenő felhasználási igényeket követve.
• Az ügyfél szempontjából a kapacitás végtelen nagyságúnak tűnhet,
bármilyen mennyiségben, bármikor igénybe vehető, azonban ez a
valóságban nem így van.
IVSZ Fogalomtár: http://ivsz.hu/adatkozpont-felho/felho-fogalomtar

2017. 10. 26.
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Alapfogalmak, alapvetések

A cloud computing definíciók (2)
Mérés,
kimutatás

• A felhő alapú rendszerek - a kialakított mérési képességeknek
köszönhetően - kezelik az erőforrások használatát, így a szolgáltatások
mérésre és kimutatásra kerülnek a használt szolgáltatáshoz tartozó
absztrakciós szinten (pl.: felhasznált tárkapacitás, szerver méret és
használati idő, felhasználók száma).
• Ez átláthatóságot biztosít a szolgáltatónak és az ügyfélnek egyaránt.

Széleskörű
elérés

• A felhő által nyújtott lehetőségek szabványos felületeken keresztül
széleskörűen elérhetőek pl.: mobiltelefonról, asztali munkaállomásról,
tabletről, stb. (Internet, VPN, mobil net)

Homogenizációra
törekvés

•

A költséghatékony üzemeltetésért és az inkompatibilitási kockázatok
csökkentése érdekében
IVSZ Fogalomtár: http://ivsz.hu/adatkozpont-felho/felho-fogalomtar

2017. 10. 26.

7

Alapfogalmak, alapvetések

A cloud computing definíciók (3)

Virtualizáció

Földrajzi
elosztottság
2017. 10. 26.

• Erőforrás közös használatának megvalósíthatóságát valamelyik
virtualizációs technika alkalmazásával lehet megoldani.
• Minden közös használatú erőforrás jellemzően más és más
technológiával osztható szét.
• A szerver oldali virtualizációval CPU, memória megosztást
vagyunk képesek létrehozni.
• Hálózati virtualizációval a kommunikációs forgalmakat lehet
egymástól megbízható módon elválasztani és a
rendszerüzemeltetés könnyíteni.
• Hasonló módon a tárolást, a határvédelmet, a naplózást is
különböző technikákkal lehet virtualizálni, azaz lehetővé tenni a
meglévő erőforrás minél hatékonyabb kihasználását

• A helyhez kötött hibák elkerülése miatt
IVSZ Fogalomtár: http://ivsz.hu/adatkozpont-felho/felho-fogalomtar
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A cloud computing kialakulása

A cloud computing kialakulása

Követhetetlen ütemben
gyorsultak fel az
informatikai fejlesztések

Az állományok növekvő
mérete egyre nagyobb
kapacitású
merevlemezeket igényelt

A számítógépek hamar
alkalmatlanná váltak az
újabb és újabb
szoftverek, alkalmazások
futtatására

Három-négy évente le
kellett cserélni a régi
rendszereket

A költségek egyre
növekedtek

A cloud "szemlélet"
ennek a teljesítmény- és
kapacitásnövelésért
folytatott küzdelemnek a
végét jelenti

„Mióta van felhő?”
2017. 10. 26.
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Előnyök - hátrányok

Előnyök - hátrányok

+

A költség a használattal arányos, az
erőforrásokon (tárolókapacitás,
szerverek, alkalmazások…) másokkal
osztozunk.

-

Minimális kontroll az erőforrások ill.
a szolgáltató felett. „Árnyék
informatika”

A szolgáltatóval való interakció
minimális.

A biztonsági kockázatok kevéssé
ismertek.

Gyors és rugalmas
kapacitásmenedzsment.

Az auditálhatóság, a jogszabályoknak
való megfelelés problematikus.

Nyilvánvaló skálázhatóság.

A bizalmas adatok védelme/
megsemmisítése problematikus – ki
vállalja a felelősséget?

Rugalmasság, a legújabb
technológiákhoz való azonnali
hozzáférés.

Kik vannak még a felhőben? Milyen
tevékenységet folytatnak?

2017. 10. 26.
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Cloud computing szolgáltatás

Jellemzők

Szolgáltatási jellemzők
Igény szerinti
önkiszolgálás

• Windows Azure, Outlook, Hotmail, Office365

Széleskörű” hálózati • „Anywhere, anytime, anything”
hozzáférés
„Korlátlan” erőforrás • Számítás, tárolás, adatátvitel
készletek
Teljes rugalmasság

• Rugalmasság = szolgáltatás fel- és lefelé való
skálázhatósága

Mérhető szolgáltatás • Mérhetőség és számlázás együtt
2017. 10. 26.
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Cloud computing szolgáltatás

Jellemzők

A cloud computing típusok – a fő
változat a nyilvános felhő

IVSZ Fogalomtár: http://ivsz.hu/adatkozpont-felho/felho-fogalomtar

Menedzselt magán felhő:
Saját felhő:
külső szolgáltató menedzsel
Magán felhő: adatközpontban
Dedikált magán felhő:
Saját magán felhő: fizikailag is a szervezetnél
nincs megosztva másokkal
Virtuális magán felhő: az ügyfél konfigurál
2017. 10. 26.
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Cloud computing szolgáltatás

Modellek

Nemcsak technológia,
hanem üzleti modell is
A felhasználó az informatikai szolgáltatást közműként, szélessávú internet hozzáférési
felületen érzékeli.
A felhasználó pillanatnyi igényeiknek megfelelő IT kapacitást bérel.
A felhasználó nem hardvert és/vagy szoftvert vásárol, hanem szolgáltatást: az alkalmazást
az interneten keresztül éri el.
A felhőben az IT erőforrások elhelyezkedése a felhasználó szempontjából nem releváns
(térben és időben változhat).
Ráfordítás

Saját erőforrás
CAPEX

Outsourcing
OPEX

Pénzügyi ütemezés

Előre felmerő teljes

Időegységenként fix

Pénzügyi kockázat
Költség/
értékcsökkenés
Eszközök

Előre bevállalt
Költség és
értékcsökkenés
Saját tulajdonban

Időegységre terített

Cloud
OPEX
Időegységenként a
használattal arányos
Időegységre terített

Költség

Költség

2017. 10. 26.

Nem saját tulajdonban Nem saját tulajdonban
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Cloud computing szolgáltatás

Modellek

Optimalizálás: a pillanatnyi erőforrásigényekhez illeszkedik

Tracidionális megoldás

Cloud computing

Projekt lebonyolításhoz kifejezetten illeszkedik

2017. 10. 26.
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Terítési módok

Szolgáltatási modellek – mit veszünk
igénybe szolgáltatásként ? (1)

IAAS

• A felhasználók az informatikai infrastruktúra (hardver ill.
hálózat) szintjéig veszik igénybe a szolgáltatást (Infrastructure as
a Service).
• Példa: Google Compute Engine, Amazon EC2

PAAS

• A felhasználók az operációs rendszer szintjéig veszik igénybe a
szolgáltatást (Platform as a Service).
• Például: Google App Engine

AAAS
(SAAS)

• A felhasználók az alkalmazást szolgáltatásként (Application as a
Service – Software as a Service) veszik igénybe, és a használat
arányában fizetnek.
• Például: Google Apps

2017. 10. 26.
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Terítési módok

Szolgáltatási modellek – mit veszünk
igénybe szolgáltatásként ? (2)

IVSZ Fogalomtár: http://ivsz.hu/adatkozpont-felho/felho-fogalomtar

Ez az ábra az előző slide részletesebb kifejtése
2017. 10. 26.
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Terítési módok

Szolgáltatási modellek – mit veszünk
igénybe szolgáltatásként ? (3)

freemium
2017. 10. 26.
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Problémák

A cloud szolgáltatás igénybe vétele
sajátos feltételeket támaszt

Szervezet

Menedzsment
rendszer

2017. 10. 26.

• Az igénybe vevő szervezet átalakítása is szükséges
• Pl. Informatika, kapcsolattartás, ellenőrzés
• Szervezeten belüli működési folyamatok
standardizálás (pl. ITIL)
• Munkatársak, kompetenciák

• Olyan menedzsment rendszer szükséges, amely együtt
képes kezelni a következőket
• Felhő
• Belső informatika
• Telecom

18

Problémák

Gyakran felmerülő kérdések
• Biztonság (jogosultságkezelési elvek, biztonságos
rendszerkonfigurációk, vírusvédelmi programok,
tűzfalak, hibajavítások alkalmazása, az alkalmazások
biztonsága, naprakész megoldások)
• Megbízhatóság ( vészhelyzeti adat-helyreállítás,
megszakítás nélküli üzletmenet biztosítása)
• Rendelkezésre állás (munkaidőben, hétvégén, non-stop)
• Költségek ( kiküszöbölhetővé válnak a jelentősebb
hardver- és szoftverberuházások, az üzemeltetési és
egyéb költségek átterhelődnek a felhőszolgáltatókra,
havidíj)
• Definíciók, szerződések, mérések
2017. 10. 26.
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Problémák

A leginkább kritikus kérdés:
biztonság - bizalmasság

Ismeretlen adattárolási helyszín
Biztonságos adatátvitel
Alkalmazások, adatok és rendszerek elérhetősége
(a biztonsági mentésekkel és helyreállítással
együtt)
Harmadik fél hozzáférése az adatainkhoz
Biztonságos adattörlés szolgáltató váltáskor
Helyi végfelhasználói eszközök biztonsága
2017. 10. 26.
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ACTIVITY: Cloud szolgáltatásra
vonatkozó szerződések szempontjai
# Szempont

Pozitívumnak tekinthető, ha …

Negatívumnak tekinthető, ha…

Alternatív kérdés: A cloud igénybevétele milyen ITIL összetevők
felülvizsgálatát tesz szükségessé?

2017. 10. 26.
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Elérési lehetőségek

A felhő elérése: titkosított, biztonságos
csatornán

VPN:
Virtual
private
network

2017. 10. 26.

• Minden telephely el van látva tűzfallal.
• Minden, a cég telephelyein levő két tűzfal között virtuális
titkosított csatorna jön létre. (A tűzfalak többnyire rendelkeznek
VPN funkciókkal.)
• Az interneten a csomagok ugyanúgy haladnak, mint bármely más
csomag, a titkosítás a csomagtovábbítást nem befolyásolja.
• A VPN a felhasználói alkalmazások számára transzparens, a távoli
telephely elérése nem különbözik a lokálisétól.
• Az egyes (külső munkatársak vagy) telephelyek az Internet
szolgáltatókhoz kapcsolódnak (ISP –Internet Service
Provider).
• A kliensek attól az
ISP-től kapnak IP címet
akihez kapcsolódnak
• A kapcsolat kiépítés
ugyancsak ehhez az
ISP-hez történik.
22

Elérési lehetőségek

A felhő elérése: titkosított, biztonságos
csatornán - VPN topológiák

Site-to
site VPN

Remote
access
VPN

2017. 10. 26.

• Telephelyeket köt össze

• Vállalati vagy otthoni hálózat elérése a
felhasználó számítógépéről
• Hol végződik: hálózaton vagy alkalmazáson?
• Extrák: pl. Direct access
23

Elérési lehetőségek

A felhő elérése: titkosított, biztonságos
csatornán – VPN változatok
Trusted
VPN

• Az kapcsolatot csak a felhasználó (ember vagy szervezet) használja
– fizikai tunnel
• A kapcsolaton belül saját címzés, saját biztonsági policy használata
• A felhasználó megbízik az Internet szolgáltatóban, aki az útvonalat
garantálja, azon esetleg QoS-t
• Példa: MPLS

Secure VPN

• Végponttól-végpontig vagy hálózattól-végpontig terjedő titkosítás
• Az útvonal helyett a biztonság a fő szempont
• Nincs dedikált csatorna, a csomagok a többi adattal haladnak a
hálózaton, de a titkosítás miatt illetéktelenek nem férnek hozzá a
tartalomhoz
• Virtuális tunnel
• Példa: IPSec, OpenVPN

Hybid VPN

• A Tusted és a Hybrid kombinációja

2017. 10. 26.
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Elérési lehetőségek

A felhő elérése: titkosított, biztonságos
csatornán – Road warrior

Utazó
ügynök
(road
warrior)

2017. 10. 26.

• Tunneling protokollok
• Cél: a vállalati magánhálózat kiterjesztése a távoli kliensekhez egy
közbenső hálózat felhasználásával (az utazó ügynök is kezelhető).
• Privát hálózati hozzáférést biztosít a világ bármely részéről (vezetékes
vagy mobil hálózatról) az Internet használatával.
• Megoldás: RFC 2661: L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
• Saját titkosítást nem tartalmaz, az IPSec-re épül, azzal együtt
biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé az Interneten (L2TP over IPSec).
• A távoli kliensek (Road Varrior is) ugyanúgy használhatják a vállalati
hálózatot mint a helyiek
• Az Interneten keresztül többnyire csak a vállalati hálózatot érik el,
minden csomag a vállalati hálózathoz lesz továbbítva
• Az Internethez többnyire csak a vállalati hálózaton keresztül
kapcsolódhatnak. (Ugyanúgy kell kezelni őket, mint a belső hálózati
felhasználókat.)
• Ugyanazon biztonsági kapu szabályok vonatkoznak rájuk.
• Korlátozni vagy tiltani lehet az Internet hálózat használatát
számukra.
25

Elérési lehetőségek

Mobil alkalmazások – a felhő elérése
mobil eszközről
• Mobil alkalmazások (mobil appok) mobileszközökön használható szoftverek.
• A mobil eszközök általában előtelepítve tartalmaznak néhány, a használat
megkezdéséhez elengedhetetlen alkalmazást, mint
például webböngészőt, levelezőprogramot, és egy, a további alkalmazások
beszerzésére alkalmas programot (piactér, „market”). Ezt követően válik
alkalmassá a mobil arra, hogy további alkalmazásokat lehessen letölteni ezekről
a piacterekről, ingyen vagy díj ellenében.
• A mobil alkalmazások általában kihasználják a mobileszköz beépített
lehetőségeit, mint amilyen például a beépített kamera, a névjegyzék, a GPS
helymeghatározó rendszer.
• Ilyen alkalmazások például a játékprogramok, illetve valamilyen informatikai
szolgáltatásokat nyújtó programok, célalkalmazások.

2017. 10. 26.
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Elérési lehetőségek

Mobil alkalmazások – összevetés a
hagyományos alkalmazásokkal
Hasonlóságok

• Gyakorlatilag minden hagyományos alkalmazás
elérhető mobil eszközön is.

Különbségek

• Eltérő GUI a könnyebb kezelhetőség érdekében
• Gyakran csökkentett funkcionalitások

Sajátos
mobil
alkalmazások

• Tipikus mobil alkalmazások:
• helymeghatározáshoz kapcsolódó
• beépített kamerához kapcsolódó
• (ezek hagyományos alkalmazásként nem léteznek)

2017. 10. 26.
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Elérési lehetőségek

Mobil alkalmazások – a felhő elérése
mobil eszközről
1.generáció

• GPRS (General Packet Radio Service) esetén az alkalmazás szintű maximális
adatátviteli sebesség a vételi oldalon 48kbit/s, adás oldalon pedig 24kbit/s
• Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás : adathálózatok elérése és
információs, illetve szórakoztató szolgáltatások igénybe vétele

2.generáció

• Az EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) esetén vételi oldalon 170200 kbit/s adás oldalon 80- 100 kbit/s
• Teljes körű internet-elérés mobil eszközökkel

3.generáció

• HSPDA (High-Speed Downlink Packet Access) mobil internet elérés
• A harmadik generációs hálózat optimális esetben 384 kbps-1,5 Mbit/s
sebességű letöltésre és 64-128 kbp/s feltöltésre ad lehetőséget

4.generáció

• Az LTE (Long Term Evolution) hálózat letöltési sebessége akár 150 Mbit/s,
feltöltési sebessége akár 50 Mbit/s is lehet
• Nagyfelbontású videotartalmak és egyéb, nagy adatátviteli sebességet igénylő
szolgáltatások számára

2017. 10. 26.
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Intelligens világ

Intelligens rendszerek meghatározása
Intelligens rendszerek: Olyan rendszerek, amelyek próbálják utánozni az emberi
intelligenciát. (Alkalmazkodási és tanulási képességek, bizonytalan helyzetben való
döntés, nagy mennyiségű adat kezelése…)
Probléma: nincs elfogadott definíció az emberi intelligenciára és az intelligens
viselkedésre. (Mentális képesség, amellyel kizárólag az ember rendelkezik?)
Interdiszciplináris szakterület: integrálja és kiterjeszti a különböző szakterületekhez
tartozó elméleteket és a módszereket (informatika, operáció-kutatás stb).
Tipikus szakterületek: a robotika, automatizálás, kommunikáció, gyártás , a forgalom
ellenőrzés, neurális hálózatok, fuzzy vezérlés , genetikus algoritmusok , tervezési
rendszerek, szakértői rendszerek…
Város, otthon, jármű, robot…
2017. 10. 26.

29

Intelligens világ

Intelligens világ – IoT (1)

Minden
tárgy, dolog
kapcsolódhat
az
Internethez

2017. 10. 26.

• Internet of Things (Dolgok Internete)
• Minden tárgy egyedi azonosítóval rendelkezik
(Electronic Product Code, EPC) - azonosíthatók
• Egymással és az információs rendszerekkel is
képesek kommunikálni
• Város, otthon, lakás, épület
• Jármű
• Robot
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Intelligens világ – IoT (2)

Képzeljük
el…

• Képzeljük el azt a helyzetet, amikor átütemeznek egy reggeli
találkozót, de mi az erről szóló levelet nem vesszük észre lefekvés
előtt. Most úgy nézne ki a másnap reggelünk, hogy felkelünk időben,
aztán szembesülünk azzal, hogy alhattunk volna még 1 órát. Pedig
történhetne az is, hogy mi ugyanígy lefekszünk aludni a céges levelek
csekkolása nélkül, az elcsúsztatott megbeszélés hatására magától
átállítódik az ébresztőóránk, a lakásunkban lévő termosztát, és a
kávéfőző időzítése. Közben odakint tombol a tél, egy faág miatt
leszakadt a felsővezeték azon a szakaszon, amelyen mi is munkába
járunk, a vonatközlekedés pedig leállt. Kapunk egy értesítőt erről,
valamint az optimális indulási időről, hogy autóval is beérjünk a dugó
ellenére. Az autónk veszi a lapot, és az indulás előtt 10 perccel
beindítja magát, hogy bemelegedjen a motor, és nagyjából leolvadjon
a jég a szélvédőről. (Forrás:
http://ithub.hu/blog/post/Mi_az_a_dolgok_internete/

Feltételek

• Érzékelők, hálózat
BIZTONSÁG!
• Számítási kapacitás
• Energia hatékonyság (akkumulátorok), Költséghatékonyság

2017. 10. 26.
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Intelligens világ – jármű (1)

Intelligens
jármű

2017. 10. 26.

• Az intelligens járművek alatt nem feltétlenül az
emberi beavatkozás nélkül működő járműveket
értjük, hanem a jármű irányítását, az útvonal
tervezését, a jármű szervízelését és a közlekedés
biztonságosabbá, kényelmesebbé tételét segítő
eszközökkel rendelkező járműveket.
• E-call: GPS alapú segélyhívó rendszer (2018-tól
kötelező az új járművekben.)
• Intelligens töltés: töltő foglalás, útvonaltervezés
• Biztonság, optimalizálás, kényelem
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Intelligens világ – jármű (2)

Intelligens
jármű

2017. 10. 26.

• Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek:
C-ITS
• „Az utak üzemeltetői, az infrastruktúra, a
járművek, a sofőrök és egyéb felhasználók
kooperatívan működnek együtt a
hatékonyabb, biztonságosabb, komfortosabb
közlekedés érdekében. A kooperatív viselkedés
jelentős javulást eredményez az egymástól
függetlenül működő rendszerekhez képest.”
• Előrejelez ütközést, belátja a kanyart, stb.
• Kapcsolatok (V2V, V2I, I2V)
• Folyamatos, közvetlen és gyors
információcsere a közlekedés valamennyi
résztvevője között
33
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Intelligens világ – jármű (3)

Intelligens
jármű
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• Forgatókönyv példa: bekövetkezik egy baleset
• Valós idejű adatgyűjtés baleseti helyszínekről
• Baleset súlyosságának pontos megállapítása
• Reagáló egységek pontos felkészítése
• Különböző orvosi multimédia adatok (pl.
valós idejű videó és ECG, egyéb szenzoradat)
• V2X továbbítás, GeoNet alapú földrajzi
pozicionálás (pl. a baleset 10 km –es
körzetében minden mentőautó)
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Intelligens világ – jármű (4)
Automata
járművek

• külön pálya, forgalomtól elzárt

Autonóm
járművek

• más forgalmi rétegekkel közös pálya, konfliktusok

Autonomóm
közforgalmú
közlekedés

2017. 10. 26.

• Autonóm technológia használata a járművekben infrastruktúrában,
utazóknál
• szenzorok, kamerák, kommunikációs csatornák használata – V2X
• emberi gondolkodás, cselekedetek másolása
• embertől független folyamatok megvalósítása
• személyzet ,,nélkül”, helyettesítve a feladatokat
• ráhordó szolgáltatás/törzsvonalak
35
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Intelligens világ – város (1)

Intelligens
város
(smart
city)

2017. 10. 26.

• Eredeti nevén „Smart City” fogalom olyan
városokat fémjelez, melyek képesek hatékonyan
felhasználni erőforrásaikat, a legmodernebb
technológiák alkalmazásával csökkentik működési
költségeiket, mérséklik energiafelhasználásukat,
szélesítik szolgáltatási kínálatukat, mindezekkel egy
magasabb szintű életminőséget biztosítva.
• A humán, fizikai és digitális infrastruktúra
integrációja a következő célok érdekében:
• Hatékony és minőségi szolgáltatások
• Erőforrások hatékony felhasználása (pl. energia)
• A lakosság bevonása – javuló életfeltételek
• Gazdaságilag önfenntartó rendszerek
36
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Intelligens világ – város (2)

Intelligens
város
(smart
city)

2017. 10. 26.

• Kihívások
• hatékony időfelhasználásra való törekvés
• változó életvitel
• öregedő társadalom
• térben és időben átrendeződő tevékenységek (pl.:
otthoni munka)
• megosztáson alapuló társadalom: – kézzelfogható
(lakás, jármű); – nem kézzel fogható javak (idő,
készségek)
• egészség- és környezettudatos életmód
• élhető városok (pl.: kevesebb motorizált forgalom)
• terület felhasználás, területfoglalás javítása
• gyors ütemű technológiai fejlődés
37
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Intelligens világ – város (3)

Technológiai
válaszok

•jelentős újítások
•járműtechnológia, infokommunikációs technológia, energetika
•adatgyűjtési technológiák (pl.: humán szenzorok), új adatforrások (pl.:
közösségi média)
•kommunikációs technológiák (pl.: 3G/4G/5G, NFC, WiFi, IoT)
•jármű kommunikációs technológiák
•nyomkövetési technológiák (pl.: cella információk)
•adatelemzési módszerek (pl.: Big Data, adatbányászat)
•emberi döntés, kognitív képességek, érzékszervek helyettesítése (pl.: gépi
látás)
•korszerű energia menedzsment - környezetbarát energiaforrások

Szervezési
válaszok

• sharing modes (car-sharing, ride-sharing)
• hatékony erőforrás felhasználás (terület, energia, idő)
• új folyamatszervezési, működtetési eljárás
• DRT – igényvezérelt közforgalmú közlekedés

2017. 10. 26.
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ACTIVITY – smart megálló
szolgáltatások

Definiáljunk olyan szolgáltatásokat,
amelyek egy intelligens város egy
közlekedési (metró, autóbusz,
villamos) megállóját jellemzik.

2017. 10. 26.

MMK-Informatikai projekt ellenőr kpzés
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ACTIVITY – teszt feladatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Az árnyék informatika azt jelenti, hogy az informatikai szervezet munkatársai alulfizetettek.___
Cloud computing esetén a válaszidők minimálisak lesznek._____
Cloud computing esetén külső tulajdonban levő erőforrásokat használunk._____
A cloud computing szolgáltató erőforrásait tipikusan egyszerre több ügyfél használja.____
A cloud computing szolgáltató által garantált rendelkezésre állást a távközlési szolgáltató
esetlegesen leronthatja.___
Cloud computing szolgáltatás esetén a szolgáltatás jellemzőit tipikusan mérik.____
Cloud computing szolgáltatás esetén az elérhető szolgáltatások gyakorlatilag korlátlanok.____
Cloud computing esetén egy-egy adatbázis mindig azonos fizikai helyszínen helyezkedik el.___
Cloud computing esetén a pénzügyi terhelés tipikusan CAPEX-ként jelenik meg.___
A PAAS (Personal Area As a Service) magánfelhasználók számára nyújtott szolgáltatást jelent.___
Az operációs rendszer és az adatbázis kezelő az IAAS-be tartoznak._____
Cloud computing esetén a „bizalmasság”, „sértetlenség” és „rendelkezésre állás”
kategóriái automatikusan teljesülnek.______
A VPN titkosított, biztonságos csatornát jelent.____
A VPN alkalmazása mindig növeli a kockázatokat.____
Az utazó ügynök kizárható az internet használatból akkor is, ha a szervezet telephelyén
kívül tartózkodik.___

2017. 10. 26.
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ACTIVITY – teszt feladatok
16. A mobil alkalmazások a nem mobil alkalmazásoktól csak a megjelenítés tekintetében
különböznek.___
17. Az IoT koncepcióban minden tárgy egyedi azonosítóval kell, hogy rendelkezzen.____
18. Az IoT koncepció sarkalatos kérdése a bizalmasság. ____
19. Az intelligens jármű a vezető nélküli járművet jelenti._____
20. A kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek esetén az egyes járművek egymással
kommunikálnak.____
21. Az automata járművek és az autonóm járművek ugyanazt jelentik.___
22. Az intelligens város koncepció szempontként figyelembe veszi az városlakók átlagos életkorának
növekedését is.____
23. Az intelligens város koncepció szempontként figyelembe veszi az erőforrások optimális
kihasználását is.____
24. Az intelligens város koncepció egyaránt alapul technológiai és szervezési összetevőkön.____
25. Az intelligens jármű fontos tényezője a helymeghatározás.____

2017. 10. 26.
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Köszönöm a figyelmet!
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