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Kedves KLIKKelők! 

Napjaink sokat emlegetett témája a számítási felhőben történő adattárolás. Megéri-e? Ha igen, kinek? Mik 
a hátrányai, előnyei? Mit is jelent pontosan? „A felhő alapú számítástechnika (angolul „cloud 

computing”) a számítástechnika egy ágazata. Többféle felhő alapú szolgáltatást különböztethetünk meg, 

a közös bennük az, hogy a szolgáltatásokat nem egy dedikált hardvereszközön üzemeltetik, hanem a 

szolgáltató eszközein elosztva, a szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a 

szolgáltatásokat a felhasználók hálózaton keresztül érhetik el, publikus felhő esetében az interneten 

keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton vagy az interneten. A felhő alapú számítástechnika 

a 2010-es évek egy fő irányának számít a számítástechnikában.” 

Forrás: Wikipédia http://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91_alap%C3%BA_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika  

De lássunk itt egy kisebb összeállítást a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Emellett ajánlunk még egy 
hihetetlen okostelefon-applikációt, amely a matematikával bajlódó diákoknak jelent nagy segítséget. 
Hasznos böngészést kívánok!   
                                                                                                                         Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

Aktuális hírek az IT világából 

Vitéz Veronika  

Még a felhők is mosolyognak a Microsoftnál 

A vállalat 4,5 milliárd dollárt fektet be 
adatközpontokba, hogy 2015-re már 19 legyen. 
Ennyi egyetlen publikus felhőszolgáltatónak 
sincs. Bemutatták a G-szériát. 32 magos 
processzor, 450 GB RAM. Igazán erős virtuális 
gépek jöhetnek. Ma már a hibrid, illetve a privát 
felhőszolgáltatások tűnnek a legjobb 
megoldásnak számukra is. 

Forrás: 
http://itcafe.hu/hir/microsoft_felho_cloudera.html 

 

Üdvözlet a fedélzeten - a felhő megjelenése az 
üzleti életben 

A felhő alapú számítástechnika, azaz cloud 
computing egyre nagyobb tért nyer a munka 
világában is. Ennek miértjét, előnyeit, 
tendenciáit vázolták fel az Abesse Zrt. és a 
Gartner szakemberei A felhő mint üzleti modell 
workshopon, ahol a felhőtechnológia világába 
vezették be a résztvevőket. Forrás: 

http://www.hrportal.hu/hr/udvozlet-a-fedelzeten-a-felho-

megjelenese-az-uzleti-eletben-20141027.html 

 

 



Internet Hungary: szétfeszíti eddigi életünk 
kereteit a web és a mobil 
Rekordszámú látogatóval, szikrázó hangulatban 
és több mint 200 előadással zajlott hazánk 
legnagyobb digitális fiesztája, az Internet 
Hungary. Forrás: 

http://realista.hu/news/details/128038 

 

Valami készül a felhőben 

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb 
technológiai vívmánya az informatikai 
szektorban kétségkívül a Cloud computing, azaz 
a felhő alapú szolgáltatások megjelenése. 
Jelentőségét mi sem igazolja jobban, mint az a 
tény, hogy a technológia hihetetlen gyorsasággal 
terjedt el világszerte, és az adattárolásnak, 
adatkezelésnek ezt a formáját jelenleg az élet 
szinte minden szegmensében alkalmazzák. 
Forrás:  
http://computerworld.hu/computerworld/valami-keszul-a-felhoben.html  

 

 

Forradalom a matematika-

oktatásban egy okostelefon-

applikációval 

Szilassi Andrea 

A HVG és az eMagyarország Centrum honlapján 
adták hírül a héten, hogy megjelent a PhotoMath 
nevű okostelefon-applikáció, amely képes 
felismerni és megoldani a matematikai 
egyenleteket. Az alkalmazás során először a 
kamera szkenner funkcióban pásztázza a 
nyomtatott számtani egyenleteket, majd ha a 
készülékkel megállunk valamelyik képlet felett, 

néhány másodperc alatt fókuszál a készülék, és a 
felismert egyenletben kiszámolja az ismeretlen 
tag értékét. Ehhez valószínűleg egy képleteket, 
egyenleteket tartalmazó háttéradatbázis 
szükséges, amellyel összeveti a látottakat a 
program. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, 
milyen nehézségű egyenletekkel boldogul el az 
applikáció? Nagyszerű funkció még, hogy 
nemcsak megoldja az egyenletet, hanem le is 
vezeti a megoldást lépésről lépésre! Ezzel 
forradalmasítja a matematika oktatását, hiszen 
segít a bonyolult levezetések megértésében, 
ezzel pedig szerethetőbb tantárggyá teszi a 
matematikát diákok szélesebb körében. És még 
mindig lehet fokozni a pozitívumokat! A 
fejlesztő MicroBlink ingyenes letöltést biztosít – 
egyelőre a Windows 8.1 operációs rendszert 
futtató okostelefonokon és tableteken, valamint 
az Apple iPad-jein, iPhonjain. Az androidos 
operációs rendszert használóknak egyelőre még 
várniuk kell. 2015 elejére ígérték ennek 
elkészültét.  

Videó a használatról a fejlesztők honlapján: 
https://photomath.net/   
 

 

Azonnali megoldás a képernyőn 

 

 

Levezetés lépésről lépésre 


