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Az egyre korszerűbb informatikai megoldások - a kapcsolattartás alternatív 

lehetőségeinek biztosításával - hozzájárulnak az energia felhasználás és a káros 

anyag kibocsátás csökkentéséhez. 

Az üzleti életben a telephelyeket összekötő szervereken (kiszolgálókon), 

számítógépek segítségével e-mailen, vezetékes vagy mobil telefonon zajlik a 

kommunikáció. A kapcsolattartás infokommunikációs formái azon túl, hogy 

egyszerűbbek és gyorsabbak, kímélik a környezetet, hisz az utazás – eszköztől és 

távolságtól függően – jelentős energia felhasználással és káros anyag kibocsátással 

jár. 

A vállalat működésének energia felhasználása erősen függ az informatikai eszközök 

és megoldások színvonalától, fejlettségétől. Minél több alkalmazás, rendszer működik 

egy cégnél, annál több szerverre van szükség. A szerverek száma és elhelyezése 

sokféleképpen történhet, a már elavultnak tekinthető helyi megoldásoktól, a virtuális, 

jövőbemutató lehetőségekig. 

A saját telephelyen elhelyezett szerverek üzemeltetése: 

 sok energiafelhasználással jár, minden gépnek külön tápegység kell 

 kapacitáskihasználtságuk alacsony (kb. 10%), egyáltalán nem hatékony. 

Ha minden alkalmazáshoz külön szervert állít üzembe egy cég, az olyan, 

mintha otthon minden egyes könyvünket külön könyvespolcon tartanánk. 

Több szerver üzemelése esetén szerver szobákban, szervertermekben helyezik el őket:  

 a szerverek által termelt hőt el kell vezetni, a terem hőmérsékletét 

légkondicionálóval csökkenteni kell, ami további energiafelhasználással és 

káros anyag (CO2) kibocsátással jár. 

A központokban elhelyezett szerverek (virtualizáció) esetében:  

 az egy egységre jutó energia felhasználás alacsonyabb, a kapacitás 

kihasználtság megközelíti a 100%-ot, a vállalat saját energiafogyasztása 

kevesebb. 

 A korábbi példánál maradva, a szerverközpont egy olyan könyvespolc, ami 

masszív, strapabíró és tele van könyvekkel. 

 A szerverközpont kis helyigényű ún. blade (penge) szervereit használva egy 

tápegységről (konnektorról) akár 16 db is képes üzemelni. 

 Ha a szerverekhez kapcsolódó munkaállomásokon nagyon korszerű és 

ugyanakkor egyszerű számítógépeket (ún. vékonyklienseket) használnak, még 

tovább csökkenthető az energia felhasználás. 

A számítástechnika, a szerver konszolidáció és az internet fejlődése együtt tette 

lehetővé azoknak a nagy, koncentrált szerverparkoknak a létrejöttét, melyek földrajzi 

helytől függetlenül a világ minden táján elérhetők és sok felhasználót ki tudnak 

szolgálni. Ez a felhő szolgáltatás.  



 A Facebook, a Google, a Twitter, az Amazon, a „jófogás” is felhőszolgáltatás. 

 A szerverparkok fizikailag bárhol lehetnek. A Facebook szerverei például a 

Skandináv-félszigeten a sarkkörön túl vannak elhelyezve. A hideg éghajlat az 

energiahatékonyság miatt fontos, hiszen a szerverek hűtése komoly 

energiafelhasználással és káros anyag kibocsátással járna.  

 Hazánk és Közép-Európa legnagyobb szerverparkja a T-Systems budapesti 

adatközpontja. Jellemzői: 14.400 nm azaz két focipálya alapterületű, 

maximális teljesítménye: 40 MW, ami 668.333 db 60W-os izzó 

összteljesítményének felel meg, 23.000 háztartás árammal való ellátására 

alkalmas rendszer. Megközelítőleg 25.000 szerver üzemel folyamatosan, ez a 

hazai internet legnagyobb központja. 

Háztartásaink energia felhasználására is hatással van az informatika fejlődése. Már 

használjuk az optimális, szokásainkhoz illő energia igényt hőmérsékletet szabályozó 

termosztátot, de az árnyékolók, redőnyök automatizációjal, vagy a ledes 

fényforrások távoli vezérlése szintén az informatikának köszönhető, az 

energiafogyasztás általuk csökkenthető.  

Hálózatra, hálózatba kötött eszközök (Internet of Things) kommunikációja 

 parkolást segítő okos megoldások, alkalmazások: Barcelonában működik a 

Cisco cég alkalmazása, melyet a város vezetése használ a városi forgalom 

szervezésében. Az autókban elhelyezett eszközök képesek kommunikálni a 

várost irányító rendszerekkel, így téve hatékonyabbá, környezetkímélőbbé a 

közlekedést. 

 háztartási eszközök (pl. hűtőszekrény) hálózatra kötése figyelmeztethet az 

élelmiszer közelgő lejárati idejére, elkerülve annak megromlását, kidobását 

(amennyiben a csomagolást ellátták a megfelelő jeladóval). 

Utazást helyettesítő kommunikációs lehetőségek az informatika segítségével 

A KTI (Közlekedés Tudományi Intézet) adatai alapján,  

 27 európai országban, a közlekedés káros anyag (CO2) kibocsátása 1990-

2010. között nagymértékű emelkedést mutat. 

 A polgári légi közlekedés a világ káros anyag kibocsátásának 2%-át okozza, 

mértéke 1990. óta 87%-os növekedést mutat. 

 Az egy utaskilométerre jutó káros anyag kibocsátás szintén a polgári légi 

közlekedésnél a legmagasabb. A rövid távú (500 km-nél rövidebb) utak a 

legkárosabbak.  

 

Videokonferencia lehetőségek. Jelen lenni, bárhol legyünk is… 

Környezetbarát és időtakarékos megoldások az informatika segítségével: 

 Ingyenes, internetes alkalmazások (pl. Skype) 

 Üzleti célú videokonferencia alkalmazások 

 Telepresence: különleges kialakítású tárgyalóterem, fal nagyságú 

képernyővel, ahol valós méretben látjuk a tárgyaló partnert 

Az üzleti természetű (repülő)utak száma – informatikai megoldások segítségével – 

nagymértékben csökkenthető lenne. A különböző technikai megoldások más-más 

színvonalon és minőségben biztosítják a kapcsolattartást, de bármelyik helyettesítheti 

az utazást. 


