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Számítási felhõ: kihívás és lehetõség
a kis- és középvállalkozások számára
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A felhõ alapú számítástechnika a kis- és nagyvállalatoknak nyújtott infor-
matikai szolgáltatásokat egyaránt forradalmasítja. A tanulmány középpontjá-
ban a számítási felhõ által a kis- és középvállalkozások számára nyújtott lehetõ-
ségek és kihívások állnak. A cégek vezetõinek többsége a fel hõ szolgáltatásokat
még nem látja elég megalapozottnak, kockázatmentesnek ahhoz, hogy felhasz-
nálja azokat a vállalati igények kielégítéséhez.

A tanulmányban áttekintjük a számítási felhõ fogalmát, megjelenését, a
számítási felhõ rendszereket, szolgáltatásokat, implementálási módozatokat,
valamint a lehetõségeket és kihívásokat a kis- és középvállalkozások számára.
A tanulmány célja, hogy a vállalati vezetõknek ötleteket adjon a sikeres fejlõ-
déshez és egyben a számítási felhõben rejlõ kockázatok elkerüléséhez.
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Bevezetés
A 21. században az informatika szinte észrevétlenül felszivárgott az

internetre. Mivel szinte bárhol a világon internetkapcsolatot létesíthe-
tünk, valamint a böngészõk is könnyen elérhetõk, ezért nem nagyon ér-
dekel bennünket, hogy hol fut valójában egy adott rendszer, amelyet ép-
pen használunk (Avornicului 2009). A leggyakrabban a GMailt, a
YouTube-ot, a Facebookot használjuk. Ezek közül egyik sem fut a saját
számítógépünkön vagy mobiltelefonunkon. Ezek mindegyike egy felhõ-
szolgáltatás, amelyet mások is velünk együtt osztanak meg. Ez termé-
szetesnek tûnik, ugyanis minket az érdekel, hogy ezeket a szolgáltatáso-
kat minél gyorsabban és olcsóbban érjük el.
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A vállalatok esetében ez egy kicsit másképp történt. A vállalkozások
hatalmas összegeket költöttek arra, hogy saját adatközpontokat és rend-
szereket állítsanak fel. Saját alkalmazottakat képeztek ki arra, hogy eze-
ket a rendszereket kockázatmentesen üzemeltessék. A klasszikus kon-
cepció szerint minden vezetõ abból az elképzelésbõl indul ki, hogy be
kell szereznie a legjobb hardver- és szoftverrendszereket, valamint azo-
kat fenn kell tartania. Az új paradigma megjelenése, a számítási felhõ ál-
tal nyújtott lehetõségek választás elé állítják a vállalatok vezetõit. Felte-
szik maguknak a kérdést, hogy tényleg érdemes-e befektetni saját
rendszerek kifejlesztésébe vagy megvásárlásába.

A felhõ koncepció az IT szállítók iparát is drasztikusan átalakítja a
közeljövõben. Az iparág fontosabb képviselõinek, mint a Microsoft, HP,
Dell és sokan mások, akik eddig eladták a komoly rendszereiket, most át
kell gondolniuk a stratégiájukat. Ez annak köszönhetõ, hogy az eladások
lassan elapadnak, és a kliensek fokozatosan az online szolgáltatásokra
fognak elõfizetni.

Ebben a tanulmányban áttekintjük, hogy a szakirodalom eddig mi-
lyen aspektusait vizsgálta a témának. Kezdetben megpróbáljuk definiál-
ni a számítási felhõ fogalmát, majd bemutatjuk a felhõ rendszereket és
szolgáltatásokat. Végezetül javaslatot teszünk a kis- és középvállalatok
számára, hogy miként tudnák kockázatmentesen kihasználni a számítá-
si felhõk által nyújtott lehetõségeket.

A számítási felhõ fogalma. Az informatika mint közmû
A számítási felhõvel az átlagos felhasználó is nap mint nap találko-

zik, ugyanis használ e-mailt, online szövegszerkesztõket, online naptá-
rakat, virtuális szervereket és még sok mást. Így az adataink sorsa egy
másik féltõl is függ, ugyanis nem a saját számítógépünkön tároljuk õket.
Sok esetben az adatok tárolása kezdetben díjmentes, majd egy bizonyos
idõ eltelte után fizetnünk kell érte (Avornicului 2010, Sommerville
2010).

A számítási felhõ (Cloud Computing) mára már paradigmává vált,
és egy olyan gyûjtõfogalom, amelyet a szakemberek többféleképpen ér-
telmeznek. A valóságban azt jelenti, hogy olyan állományokkal, progra-
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mokkal és rendszerekkel dolgozunk, amelyek az interneten vannak va-
lahol a „felhõben”, egy vagy több központi szerveren tárolva. A saját
számítógépünkön vagy akár mobiltelefonunkon csak a kliens alkalma-
zások futnak. Ezek az alkalmazások megteremtik a kapcsolatot az üze-
meltetõvel. A legtöbb esetben valamilyen díjat kell fizetni a szolgáltatá-
sért. Számos szolgáltató reklámozza a szolgáltatásait, amelyeket
kezdetben a magánszemélyek vagy vállalatok ingyen vehetnek igénybe.

Forrás: saját szerkesztés

1. ábra. A felhõrendszer fõbb aspektusai

Egy elfogadott és egyre népszerûbb definíció a NIST-tõl (National
Institute of Standards and Technology, Egyesült Államok) származik, és
ez a következõ:

„A számítási felhõ (cloud computing) modell révén a felhasználók
kényelmesen és igény szerint férhetnek hozzá a megosztott, beállítható
informatikai erõforrásokhoz (például nyomtatókhoz, kiszolgálókhoz, tá-
rolókapacitáshoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz), amelyeket
gyorsan és minimális adminisztrációs megterhelés vagy szolgáltatói bea-
vatkozás mellett rendelkezésre lehet bocsátani és fel lehet szabadítani.”

Mi a következõképpen definiálnánk a számítási felhõt: a számítási
felhõ egy modell, amely lehetõvé teszi a hálózaton keresztüli, kényelmes

Avornicului Mihai



35

és széleskörû hozzáférést konfigurálható számítási erõforrások egy meg-
osztott halmazához.

Nemeslaki András az informatika közmû jellegét az elektromos
árammal való ellátáshoz hasonlítja (Nemeslaki 2012), kezdetben ugyan-
is minden háztartásnak magának kellett áramot fejlesztenie szél- és víz-
kerékkel vagy akár gõzgépekkel. A hálózati kapacitás tette lehetõvé az
önellátás megszûnését és az erõmûvi vagy közmûalapú áramfejlesztés
kihasználtságát. Az áramszolgáltatással kapcsolatban természetesnek
vesszük, hogy hálózaton keresztül kapjuk, majd szolgáltatási díjat fize-
tünk mindezért. A számítási felhõ az informatika közmûjellegû haszná-
latát jelenti, ezt illetik a „utility computing” kifejezéssel, amely hasonló
az elektromos áram fogyasztásához (Carr 2003).

Stratégiai szempontból nagyon komoly dilemmát vet fel a számítási
felhõk alkalmazása az egyes kis- és középvállalkozások számára. Nem
kérdés, hogy a hatékony vállalati mûködés érdekében az ilyen típusú in-
formatikai modelleknek jelentõs szerepet kell szánniuk a biztonságnak,
a személyi jogoknak, a megbízhatóságnak (Youseff et al. 2008).

A számítási felhõk által nyújtott szolgáltatások. Felhõ típusok
A vállalati stratégia szempontjából kiemelkedõen fontos szolgálta-

tási szegmens alakul ki az informatikai kapacitás internetre való átszer-
vezõdésével.

A számítási felhõ szolgáltatásként kínálja fel a vállalkozások számára:
•  az infrastruktúrát (Infrastructure as a Service – IaaS),
•  a fejlesztési platformot (Platform as a Service – PaaS) vagy
•  az alkalmazásokat (Software as a Service – SaaS).
A szolgáltatásként kínált infrastruktúra (IaaS) az a megoldás, ami-

kor a felhasználó csupán nyers hardveres erõforrásokat kap, vagyis egy
virtuális gépet. A 2. ábrán jól látható, hogy a számítási erõforrás-, adattá-
rolás- és kommunikációs szolgáltatások együtt is alkothatnak infrastruk-
túrát.

A szakirodalom három csoportba osztja a kínált infrastruktúrát (Le-
ech 2007):

•  hardvereszközök – ide tartoznak a szerverek, a tárolóeszközök és
biztonsági eszközök;

Számítási felhõ: kihívás és lehetõség...
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2. ábra. A számítási felhõk által nyújtott szolgáltatások

•  létesítmények – ide tartozik maga az épület, ahol a hardvereszköz
található;

•  felügyeleti eszközök – ezek segítségével folyamatosan mérhetõ a
teljesítmény, figyelemmel kísérhetõk a folyamatok.

A legismertebb példa az Amazon Web Services, amely a számítási
kiszolgálóknak az Elastic Compute Cloud (EC2) számítási felhõt kínálja.

A szolgáltatásként kínált platform (PaaS) interneten keresztül elér-
hetõ fejlesztõkörnyezetet jelent, amely a számítástechnikai felhõben ta-
lálható. A felhasználó csak a fejlesztõeszközöket használhatja, és az inf-
rastruktúrához nem fér hozzá (Nemeslaki 2012).

A szolgáltatásként kínált platform definiálásához a következõ négy
tulajdonságot kell azonosítanunk (Keene 2009):

•  a rendszernek a saját böngészõnkben mûködnie kell;
•  egykattintásos telepítés jellemzi;
•  a beépített felügyeleti eszköz megléte;
•  a használat alapú fizetés lehetõsége.
Példaként említhetjük a Microsoft-féle Azure-t, a Google App Engi-

ne-t és az Amazon Web Services-t.
A szolgáltatásként kínált szoftver (PaaS) nem a számítógépre van te-

lepítve, hanem ahhoz a hálózaton keresztül férhetünk hozzá. Ez a típus
a legjellemzõbb a mai cloud szolgáltatásokra.

A szolgáltatásként kínált szoftver a következõ tulajdonságokkal ren-
delkezik (Johnston 2010):
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•  csak a hálózaton keresztül érhetõ el;
•  egy szoftvernek csak egy verziója létezik, és minden felhasználó

ugyanazt a verziót használja;
•  minden felhasználó ugyanazzal az architektúrával, árakkal és fel-

ügyelettel találkozik.
Jelenleg több száz SaaS szolgáltató gondoskodik a legkülönfélébb

alkalmazások szolgáltatásáról. Az SaaS szolgáltatásra jó példa a Google
Apps, a Salesforce CRM, a LotusLive, a Microsoft Business Productivity
Online Suite (BPOS).

Számítási felhõ megvalósítási modellek
A számítási felhõket különbözõképpen használhatjuk ki annak

függvényében, hogy milyen modellben gondolkodunk. Megkülönbözte-
tünk:

•  Privát felhõket (Private Cloud) – ez zárt infrastruktúrát jelent,
amely egy cég vagy szervezet saját céljaira épít. Privát felhõk tulajdono-
sai lehetnek például önkormányzatok, bankok vagy nagyvállalatok.

•  Nyilvános felhõket (Public Cloud) – ezek a klasszikus felhõk, ame-
lyeknek az infrastruktúrájából bárki bérelhet egy részt, megfelelõ havi-
díj kifizetése ellenében.

•  Hibrid felhõket (Hybrid Cloud) – ez a felhõmodell ötvözi a privát
és a publikus felhõk elõnyeit.

•  Közösségi felhõket (Community Cloud) – ezt a számítási felhõ
modellt közös érdekbõl (például küldetés, biztonsági követelmények,
politika, megfelelõségi szempontok) megosztva használja egy vagy több
szervezet és/vagy közösség. A csoport/szervezet vagy egy harmadik fél
kezelheti ezt a felhõt, amely lehet helyi és/vagy távoli.

A következõ ábra egy privát, nyilvános és hibrid felhõ lehetõséget
próbál illusztrálni.

A 3. ábrán az 1. vállalkozás privát felhõ szolgáltatásokat, a 2. vállal-
kozás nyilvános felhõ szolgáltatásokat használ, és a kettõ ötvözete alkot-
ja a hibrid felhõt.

A számítási felhõ bérlõi általában olyan kisvállalkozások, amelyek
nem tudnának kihasználni egy teljes szervert, vagy olyan közepes vál-
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lalkozások, amelyek szeretnének kiszervezni bizonyos informatikai fel-
adatokat, mint amilyen a levelezés, a weboldal vagy akár a spamszûrõ
szerver (Saridakis 2002). A felhõ szolgáltatások hasznosak lehetnek
azoknak a vállalkozásoknak is, amelyeknek folyamatosan változnak a
hardveres és szoftveres igényeik.

A kis- és középvállalatok átalakítása a számítási felhõ
lehetõségeinek a kihasználásával
A kis- és középvállalkozások kevés energiát és pénzt tudnak fektet-

ni a szinte naponta megjelenõ, újabb és újabb internetes technológiák és
módszerek megismerésébe, illetve azok közül a számukra hasznosak ki-
választásába. Számukra a versenyképesség megtartásának és fokozásá-
nak egyik legfontosabb eszköze a legújabb technológiák implementálása
és hasznosítása.

A számítási felhõ lehetõséget kínál a kis- és középvállalkozások ve-
zetõinek arra, hogy a számítástechnikát sokkal hatékonyabb, haszno-

Forrás: saját szerkesztés

3. ábra. Privát, nyilvános és hibrid felhõ lehetõségek
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sabb üzleti szolgáltatássá és a vállalati innováció forrásává formálják
(Johnston 2010). A megbízható infrastruktúrákhoz és szolgáltatásokhoz
való, igény szerinti hozzáférésen alapuló modelljével a számítási felhõ
szétválasztja az üzleti kezdeményezéseket a végrehajtásukhoz szüksé-
ges informatikai lehetõségektõl.

A számítástechnika számára ez alapvetõ átszervezést és átképzést
jelent (Nemeslaki 2012). A vállalkozás számára ez a hatékonyság, rugal-
masság, versenyképesség és a különbözõ szervezetek innovációs poten-
ciáljának átalakítható fejlesztését jelenti – a nagyvállalatoktól a kor-
mányzati szerveken át a kezdõ vállalkozásokig és a kis- és
középvállalkozásokig.

A számítási felhõ képes a hagyományos számítástechnika számos
korlátját áthidalni. Az új kezdeményezések nem függnek a rendszerek-
tõl és szoftverektõl, amelyek felépítése hónapokat vagy akár éveket ven-
ne igénybe. A számítási felhõ szolgáltatások egyszerûen biztosíthatók a
vállalat igényeinek megfelelõen, amikor és amekkora mennyiségben
szükségesek (Rimal et al. 2009).

A Navigator Informatika Zrt. emlékeztet arra, hogy a bizalmas infor-
mációkkal dolgozó vállalatok és intézmények, például bankok, telekom-
munikációs szolgáltatók vagy kórházak informatikai rendszerének szá-
mos elõírásnak kell megfelelnie, így, ha a felhõ alapú IT bevezetése
mellett döntenek, figyelembe kell venniük az ezzel járó adatkockázati
tényezõket.

A számítási felhõ által nyújtott szolgáltatások kihasználása számos
elõnnyel jár:

•  Költségmegtakarítás – a vállalkozás alkalmazásait át lehet helyez-
ni felhõ alapú szolgáltatásba, hogy csökkenjenek a költségek. Jelenleg
szinte lehetetlen teljes adatközpontot a felhõbe áthelyezni, mert ezt
egyetlen felhõszolgáltató sem ajánlja. Javasoljuk, hogy a vállalatvezetõ
keresse meg a folyamatai azon alkalmazásait, amelyek esetében elõnyös
lehet a vállalat számára, hogy a felhõben vannak. Olyan alkalmazásokat
keressünk, amelyek az erõforrásokat minden hónapban egy rövid ideig
intenzíven használják, majd a hátralévõ idõben szabadon hagyják, illet-
ve olyan alkalmazásokat, amelyek folyamatosan használnak közepes
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mennyiségû erõforrást, ugyanakkor idõnként aktivitási csúcsokat pro-
dukálnak. Ezek az alkalmazások alkalmasak lehetnek a felhõbe való át-
helyezésre, mivel a felhõ igény szerint képes skálázni az erõforrásokat.

•  Integráció – a vállalkozás alkalmazásai könnyen beilleszkednek a
számítási felhõ többi alkalmazása közé. Ez nem azt jelenti, hogy az in-
tegrációs problémák megoldódnak, ugyanis az alkalmazás-kompatibili-
tással és integrációval foglalkozó IT csoportok ugyanúgy nagy szerepet
töltenek be a vállalkozásban, mint a felhõre való áttérés elõtt.

•  Rugalmasság – lehetõséget biztosít a vállalkozásnak, hogy könnyen
át tudjon térni különbözõ szolgáltatásokra. Ha egy kis- és középvállalko-
zás bevezet egy új szolgáltatást, az nem azt jelenti, hogy a rendszergazda
szerepe megszûnik, ugyanis számos helyszíni feladat megmarad. To-
vábbra is felügyelni kell a felhasználókat és postaládáikat. Az iparágban
érvényes adatmegõrzési elõírásoknak való megfelelés, valamint az egyéni
munkafolyamatok implementálása továbbra is az õ feladata.

•  Használattól függõ fizetés – „pay-per-use” típusú fizetést tesz lehe-
tõvé, vagyis az elszámolás a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások
alapján történik.

•  A vállalat növekedése – elõfordulhat, hogy a vállalat kihívása, az
új piacokra való terjeszkedés, új vevõk meggyõzése és megszerzése,
marketing és hirdetési stratégia végrehajtása, vagy az új termékek és
szolgáltatások piacra vitelének felgyorsítása miatt szükség van az infor-
matikai rendszer átalakítására is. A számítási felhõ lehetõvé teszi a vál-
lalkozásoknak, hogy gyorsan és könnyen növeljék tevékenységüket a
vállalat céljainak eléréséhez.

•  Gyors innováció – a számítási felhõ képes egy kis- és középvállal-
kozás képét átformálni a gyors innováció elõsegítésével. Csökkenti az új
piacokra való belépés költségét és kockázatát, az új termékekkel és szol-
gáltatásokkal való kísérletezést, azok kipróbálását, és átlépi a magas
szintû együttmûködés korlátait.

•  Agilitás – a számítási felhõ modell rugalmas infrastruktúrájával és
igény szerinti áraival átírja a vállalaton belüli IT iránti elvárásokat. Le-
hetõséget teremt a számítástechnikának, hogy a vállalat agilitásának
elõ segítõjévé váljon.
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A számítási felhõ bevezetésének vannak kockázatai is. Nézzünk né-
hányat, amelyekre igen fontos odafigyelni egy kis- és középvállalkozás
vezetõjének:

•  Erõsen szabványosított – a szolgáltatás csak úgy lehet olcsó, ha
mindenkinek ugyanazt kínálja, és csak minimális mértékben veszi fi-
gyelembe az eltérõ felhasználói igényeket. Emiatt funkcionalitásában
egy felhõszolgáltatás még a kiszervezésnél is rugalmatlanabb: a felhasz-
náló azt kapja, amit a szolgáltató kínál.

•  Adatbennragadás – a vállalkozások nem tudják átvinni adataikat
és programjaikat az egyik helyrõl a másikra úgy, hogy azok mûködjenek
is. Az adatok felhõbõl történõ kivonásának nehézsége elbizonytalanít-
hat néhány vállalkozót a számítási felhõ bevezetése kapcsán. A vállalko-
zások benntartása vonzó lehet a számítási felhõszolgáltatóknak, de az
ügyfelek így esetleg kiszolgáltatottá válnak az áremeléssel kapcsolato-
san.

•  Biztonsági kérdések – a jelenlegi felhõ szolgáltatások alapjában vé-
ve nyilvános hálózatok, amelyek jobban ki vannak téve a támadások-
nak. Ezen kívül a vállalkozások nem tudják pontosan, hogy adataik hol
vannak elhelyezve. Léteznek viszont olyan jogszabályi elõírások, ame-
lyek megszabják a felhõben lévõ vállalati adatok auditálhatóságát.

•  A hírnév megosztása – a hívnevet nem a legjobb virtualizálni,
ugyanis például egy ügyfél rossz magatartása az egész felhõ hírnevét be-
folyásolhatja.

Az elõnyökön és hátrányokon kívül a kis- és középvállalatok veze-
tõinek meg kell határozniuk azt a felhõ modellt, amelyet alkalmazni
szeretnének. Számos érv szól mindegyikük mellett.

A nyilvános felhõket gyakran gyorsabb és olcsóbb beüzemelni, mi-
vel ehhez nincs szükségünk szoftver telepítésére. Méretgazdaságosak,
az ebbõl adódó elõnyöket pedig a szolgáltató továbbadhatja az ügyfelek-
nek. Az IT-részleg részérõl nem igényel karbantartást, frissítést stb. A ki-
adás mûködési költségként könyvelhetõ el, ami költségvetési szempont-
ból is elõnyös a kis- és középvállalkozás számára.

A privát felhõk esetében jobban kézben tartható a biztonság, az
adatvédelem és a jogszabályoknak való megfelelés, valamint a szolgálta-
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tás színvonala, ugyanis ha privát felhõt használunk, szabályozható a
sávszélesség, és olyan optimalizációk valósíthatók meg, amelyek a nyil-
vános felhõk esetében nem lehetségesek.

A hibrid és közösségi felhõk inkább vállalat-specifikusak, és indo-
koltabb esetekben használják a kis- és középvállalkozások.

Tanulmányunk összegzéseként röviden összefoglaljuk, hogy egy
kis- és középvállalkozás vezetõjének milyen lépéseket kell megtenni egy
számítási felhõ szolgáltatás igénybevételénél:

•  Meg kell vizsgálni, hogy melyik szolgáltatási modell illeszkedik
legjobban a kis- és középvállalkozás üzleti stratégiájához. Ez lehet az
IaaS, PaaS, SaaS vagy ezek kombinációja.

•  A vezetõségnek ki kell választania azt a szolgáltatót vagy szolgál-
tatókat, amelyek a kívánt szolgáltatást nyújtják.

•  El kell készíteni egy SWOT-elemzést, és megvizsgálni, hogy a fel-
hõre való áttérés milyen elõnyökkel, lehetõségekkel, hátrányokkal és
veszélyekkel jár.

•  El kell végezni egy számítást, ami a felhõre való áttéréssel jár, és
össze kell hasonlítani azt egy klasszikus saját rendszer költségeivel.

•  Alaposan meg kell ismerni a szolgáltatók biztonsági politikáját,
elõírásait, valamint minõsítését.

•  A vezetõnek meg kell gyõzõdnie arról, hogy a szolgáltatók minden
tekintetben megfelelnek-e az EU adatvédelmi irányelveinek.

•  A vezetõségnek meg kell gyõzõdnie arról, hogy a szolgáltatók az
üzleti és szolgáltatási szint megállapodások mellett hajlandók szerzõ-
désben garantálni a megrendelõ számára elengedhetetlen biztonsági és
adatvédelmi követelményeket. Hazánkban a távolsági szerzõdések felté-
teleit és körülményeit a 130/2000-es kormányrendelet szabályozza.

•  A felhõ szolgáltatóval együtt meg kell vizsgálni, hogy a kis- és kö-
zépvállalkozásra alkalmazandó megfelelõségi kritériumok auditját ho-
gyan lehet elvégezni a felhõ környezetben, ebben a szolgáltató hogyan
tud vagy akar közremûködni.

Elmondhatjuk, hogy a kis- és középvállalati vezetõk jelentõs része
egyelõre bizonytalan afelõl, hogy a felhõ alapú szolgáltatások mennyire
biztonságosak, 50%-uk már most is használja azokat üzleti, valamint
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magáncélra – derült ki abból a felmérésbõl, amelyet a Microsoft megbí-
zásából a VansonBourne készített több, mint 700, legtöbb 250 fõt foglal-
koztató közép-kelet-európai cég körében (Kis 2012). A válaszadók
41%-a úgy vélekedett, hogy a felhõ biztonságát érintõ kérdésekben a
szolgáltatásokat kínáló vállalatok nem tájékoztatják kellõ mértékben a
felhasználókat. Ezzel együtt a cégek 40%-a szerint a kis- és középvállal-
kozások számára a felhõ „alapértelmezett szolgáltatássá” fog válni,
amely döntõ mértékben kihat majd az üzlet további fejlõdésére. A dön-
téshozók 54%-a úgy látta, egy vállalkozás IT felkészültségén múlik,
hogy pusztán túléli a jelenlegi válságot, vagy a növekedés útjára lép.

A román kis- és középvállalkozásoknak csak harmada hallott a fel-
hõ fogalmáról, és jelenleg alig több mint 3%-uk használja, derül ki a
BSA (Business Softwer Alliance) kutatásából (BSA 2012). Ennek ellené-
re a felhõ alapú szolgáltatásoknak van jövõje Romániában is, ugyanis a
kis- és középvállalatok körülbelül 10%-a a közeljövõben tervezi ilyen-
nek a bevezetését.

A 300 hazai kis- és középvállalat bevonásával végzett kutatás alap-
ján a felhõszolgáltatások bevezetésének egyik fõ akadályát az ismeretek
hiánya jelenti Romániában. A BSA (BSA 2012) által publikált adatok
szerint a kis- és középvállalatoknak csak mintegy harmada hallott a fel-
hõrõl, és csak töredékük van tisztában az ebben rejlõ lehetõségekkel és
az elérhetõ szolgáltatásokkal.

Következtetések
A számítási felhõ lehetõvé teszi a kis- és középvállalatok számára,

hogy úgy használják a hálózatokat (például az internetet), és úgy férje-
nek hozzá adataikhoz és alkalmazásaikhoz, hogy azok nem a vállalko-
zásnál levõ számítógépeken találhatók. A számítási felhõ paradigma
gazdaságosabb hardverhasználatot tesz lehetõvé, és segíthet a vállalko-
zásoknak – különösen a kis- és középvállalatoknak – információtechno-
lógiai költségeik radikális csökkentésében. A számítási felhõt jelenleg is
széles körben használják, például a web alapú e-mail-szolgáltatások cél-
jára. A tendencia növekvõ, és a várakozások szerint a felhõ alapú szol-
gáltatások 2014-re csaknem 35 milliárd euró bevételt fognak eredmé-
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nyezni. A kis- és középvállalatok számára biztosított jelen technikai fej-
lõdés elõnyeinek legnagyobb mértékû kihasználását lehetõvé tevõ meg-
felelõ feltételek támogatása az európai digitális menetrend célkitûzései-
nek egyike.

A számítási felhõ potenciálisan új, jelentõs szolgáltatási iparággá
válhat, amely nagyszerû lehetõségeket nyújtana a kis- és középvállala-
tok számára. A vállalati ügyfelek a számítási felhõ révén élvezhetik az
alacsonyabb költségek és a korszerû szolgáltatások kínálta elõnyöket,
ahelyett, hogy saját szoftvert és számítástechnikai eszközöket kellene
telepíteniük, illetve karban tartaniuk saját székhelyükön.
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