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Az infrastruktúra fogalma és megjelenési formái a távközlésben
Az infrastruktúra a célrendszer működéséhez szükséges struktúra, magyarra fordítva 
a struktúra alatti struktúra. Az infrastruktúra a célrendszer szempontjából nem cél, ha-
nem eszköz, amelynek a létével, működésével a célrendszer működése során, mint 
meglévővel és megfelelő szolgáltatást nyújtóval számolnak. Szerkezetét tekintve hie-
rarchikus: az infrastrukturának is van infrastrukturája. Gondoljunk csak az OSI 7 rétegű 
referencia modelljére. A fizikai réteg minden felsőbb réteg infrastrukturájának számít. 
Vizsgálatunk tárgya a fizikai szintű infrastruktura, elsősorban az optikai kábel és a te-
lepítéséhez és karbantartásához szükséges földalatti és földfeletti létesítmények rend-
szere. Szélessávú infrastrukturaként az OSI fizikai réteg passzív elemeit tekintjük, nem 
vizsgáljuk az optikai szálra telepített aktív átviteli és hálózatképző eszközök (pl. xPON 
(EPON, GPON, stb.), EP2P, stb.) gazdasági kérdéseit.  

Az NGN (Next Generation Network) szempontjából egyébként infrastrukturának te-
kinthető minden, az IP protokolra transzparens hálózati erőforrás. 

Az elektronikus hírközlési hálózatok Magyarországon kritikus infrastrukturának mi-
nősülnek (2112/2004 (V.7.) Korm. Határozat). A kritikus infrastruktúrák közös jellemző-
je, hogy működésük meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy megsemmisítése, 
közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy hosszú távon súlyos hatást gyakorol-
hat az állampolgárok gazdasági, szociális jólétére, a közegészségre, közbiztonságra, 
a nemzetbiztonságra, a nemzetgazdaság és a kormányzat működésére – értelemsze-
rűen mindez érvényes a szélessávú távközlési infrastrukturára, amely minden infokom-
munikációs szolgáltatás alap-infrastrukturája. 

A szélessávú infrastruktúra funkcionális és támogató infrastrukturákra bontható: a 
funkcionális szélessávú infrastruktúra az alapfeladat, a nagysebességű digitális jelfo-
lyamok hálózati csomópontok közötti eljuttatására szolgál, míg a támogató infrastruktú-
ra feladata a funkcionális infrastruktúra működéséhez szükséges anyagi-szellemi ala-
pok, valamint támogató hátterek biztosítása. 

Elemzésünk a fentiekben a vizsgálatunk tárgyaként azonosított teljes szélessávú inf-
rastrukturát tekinti, funkcionális és támogató részeivel, a hálózati hierarchia szokáso-
san tekintett mindhárom részében, a gerinc, a körzet és az előfizetői elérési hálózat-
tal egyetemben. 

 

A szélessávú infrastruktúra gazdasági és társadalmi jelentősége
A modern infokommunikációs rendszerek alapja a szélessávú infrastruktúra: a modern 
infokommunikációs szolgáltatások szélessávú infrastrukturára épülnek. Korunkban az 
infokommunikáció hihetetlen mértékben felértékelődött, a modern társadalom és gaz-
daság alap-infrastrukturájává vált.  Az emberi tevékenység minden területét áthatva az 
egyén, a gazdaság és a társadalom fejlődésének nélkülözhetetlen tényezője lett. Ezen 
okból a mindenütt jelenlévő és mindenkinek rendelkezésre álló, fejlett multimédia szol-
gáltató rendszerek és nagy adattömegeket mozgató számítógéphálózatok kiszolgálá-
sára alkalmas szélessávú infrastruktúra az információs társadalom korában a gazda-
sági és társadalmi fejlődés alapfeltétele. Bármely alapjellemzője, mint sávszélesség, 
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konnektivitás, területi fedés, rendelkezésre állás, átviteli minőség tekintetében meg-
nyilvánuló elégtelensége a fejlődés gátja, megléte a fejlődés katalizátora. Mindezen tu-
lajdonságok közismertsége ellenére a szélessávú infrastruktúra gazdasági katalizátor 
hatását kevés tudományos igényű dolgozat elemzi, még kevesebb képes számszerű-
síteni a fejlődést serkentő hatását. Az infokommunikációra – áttételesen a szélessávú 
infrastruktúrára is alkalmazhatóan – ismert, hogy az OECD országokban az infokom-
munikációs termékeket előállító, szolgáltatásokat nyújtó és mindezeket felhasználó 
szektorok adják átlagosan a GDP növekedésének felét, a termelékenység növekedé-
sének közel három-negyedét1. Az Economist Intelligence Unit 2004-ben kiadott jelen-
tése2 60 országban vizsgálta az infokommunikáció fejlesztése és a GDP növekedése 
közötti összefüggést, és arra a következtetésre jutott, hogy az infokommunikációs terü-
let 0,4 %-os fejlesztése az egy főre eső GDP 0,52 %-os növekedését vonja maga után 
a fejlettebb országokban. 

Az infrastruktúra gazdasági hatásait összehasonlító vizsgálatokkal értékelték az át-
fogó szélessávú fejlesztést megvalósított városok vagy területi egységek, valamint a 
kiindulási helyzetben velük azonos fejlettségű és fejlődési potenciállal rendelkező, de 
szélessávú fejlesztést nem megvalósított referencia városokkal vagy térségekkel ösz-
szevetve. Említést érdemel Cedar Falls (Iowa, USA) és a közeli Waterloo városok fej-
lődésének, valamint a floridai Lake County és tíz másik floridai megye fejlődésének az 
összevetése. Cedar Fallsban 1997-ben fejezték be az önkormányzati szélessávú infrast-
ruktúra kiépítését, míg – ugyancsak önkormányzati kezdeményezésre – Lake County 
szélessávú infrastrukturájának kiépítése 2001-ben fejeződött be. A relatív gazdaságfej-
lődést gyorsító hatás kimutatható volt Cedar Falls esetében3, a floridai fejlesztés hatás-
elemzése pedig azt mutatta, hogy Lake County területén a szélessávú fejlesztés hatá-
sára a kiskereskedelmi forgalom kétszer nagyobb sebességgel növekedett, mint a refe-
rencia megyékben4. A GVOP és GOP projectek hatáselemzése sürgős feladata a hazai 
fejlesztéspolitikusoknak.

A távközlési szolgáltatások gazdasági természete
A távközlés szolgáltatások nyújtása hálózati alapú termelési folyamat, melyet háló-

zati externáliák és belső gazdaságosságok jellemeznek. A termelés célja költségmini-
mum és profitmaximum elérése. A folyamat outputja szolgáltatás, amely hozzáférés-
ben és használatban valósul meg. 

Az externália, vagy külső gazdaságosság a fogyasztási folyamatnak a termelésre 
visszahatását jelenti. A távközlés pozitív externáliái tekintetében beszélhetünk hálóza-
ti és fogyasztási externáliákról. A hálózati tipusú pozitív externália abban jelenik meg, 
hogy nagyobb (több végpont elérését lehetővé tevő) hálózathoz hasznosabb a hozzá-
férés. Fogyasztási típusú pozitív externália jelenik meg abban a sajátosságban, hogy a 
közlés (telefonhívás, e-mail küldése, stb.) eljuttatása a hívott vagy címzett számára is 

1  OECD Information Technology Outlook 2002
2  Reaping the benefits of ICT - Europe’s productivity challenge; EIU 2004
3  Kelley, 2003
4  Ford & Koutsky, 2005
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hasznos. A távközlést jellemzi a hálózati pozitív közvetlen externália, azaz a szolgálta-
tás hasznossága egyenes arányban változik annak eladott, illetve fogyasztott mennyi-
ségével. Az externáliákon keresztül érvényesül a szolgáltatások fogyasztói hasznossá-
ga, amely – pozitív externáliák esetén – keresletnövekedéshez, befektetéshez, növek-
vő hálózathoz és növekvő profithoz vezet(het), miközben a belső gazdaságosságoknak 
köszönhetően nő a szolgáltató haszna.   

A belső gazdaságosság méretgazdaságosságban (economies of scale) és választék-
gazdaságosságban (economies of scope) jelenik meg. A méretgazdaságosság annak a 
következménye, hogy a termelés költségei lassabban növekednek, mint az output, így 
előáll „többet olcsóbban” hatékonysági trend. A választékgazdaságosság lényege az, 
hogy a termelés (szolgáltatás) output mennyisége gyorsabban nő, mint az input (mun-
ka, tudás, anyag, energia, információ, tőke) volumen.  A belső gazdaságosság az ex-
ternáliákon keresztül többlet-előnyhöz juttatja a szolgáltatások fogyasztóit, ezáltal ser-
kenti az igények és a fogyasztás növekedését.  

A távközlés hasznai és hatásuk a befektetési döntésekre
 

A távközlés sajátossága, hogy hasznainak csak egy része, jellemzően kis része jelent-
kezik közvetlenül a befektetőnél profit formájában. A hasznok döntő hányada – az ex-
ternáliák révén – a fogyasztóknál jelentkezik. 

A távközlési beruházásokról a piaci távközlés feltételei között a hasznok kis részének, 
a befektetőnél jelentkező profitnak a számba vételével döntenek. Ahol nem ígérkezik 
elegendő befektetői profit, nem történik meg a fejlesztés és előáll a fejlesztési deficit. A 
társadalmilag optimális ellátottsághoz képest előálló fejlesztési deficit a profitérdekelt-
ségű fejlesztési döntések következménye. A fejlesztési deficit a profitalapú döntések 
velejárója – ez várható és természetes következmény, ezzel számolni kell. Helytelen a 
„verseny mindent megold” kijelentés – versenyalapon üzleti döntések születnek, ame-
lyeknek nem vezérmotívuma a társadalmi optimum elérése, még a tökéletes verseny 
feltételei között is van fejlesztési deficit.  A szolgáltatási kínálat társadalmi optimumtól 
elmaradása piachiba, ami a piacgazdaságokban okot szolgáltat az állami beavatkozás-
ra. A piachiba leggyakoribb oka vagy a tökéletlen verseny, azaz jelentős piaci erejű sze-
replő jelenléte a piacon, vagy az elégtelen piac. 

Az állam szerepei az infrastruktúra fejlesztésében 
Mivel  a befektetési döntéseket szuverén gazdálkodó egységek hozzák, az állam csak 
közvetett eszközökkel képes azokat az érdekei szerint befolyásolni. Ez idő szerint Ma-
gyarországon a piachibákat korrigáló jelentős eszközkészlet létezik, amely éppen az 
infrastruktúrafejlesztés terén a leggyengébb és leginkább bizonytalanságot keltő. A hi-
ányosságok alapvető okait nem is idehaza, hanem az EU szabályozási és fejlesztés-
politikai teljesítményének gyengéiben kell keresni. 
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A fejlesztendő térség adottságainak figyelembe vételével kell meghatározni az adott 
helyen és időben alkalmazható közpolitikai eszközöket:

Befektetési tőketámogatás, vagy közösségi befektetés• 
Szabályozás, • 
Versenypolitika,• 
Keresletgenerálás a közösségi igények megjelenítése útján, a fogyasztók ok-• 
tatásával, komplex térségi fejlesztési programok indításával, a fogyasztót tá-
mogató adópolitika vagy hitelpolitika révén
A befektetőt támogató adópolitika vagy hitelpolitika révén• 

A szabályozás és a versenypolitika önmagukban a fejlesztendő térségek nayg részé-
ben elégtelen közpolitikai eszközöket jelentenek a gyors és átfogó infrastruktúra fejlesz-
téshez. A legjelentősebb szélessávú fejlesztési eredmények világszerte mind igen tu-
datos állami vagy önkormányzati tervező, szervező, támogató, finanszírozó, kereslet-
növelő szerepvállalás következményei.  

Az infrastruktúra-befektetések ösztönzése terén az EU mindeddig adós maradt a ta-
gországokat a világ vezető térsége pozíciójába emelő elvekkel, szabályokkal és prog-
ramokkal. A versenyösztönző szabályozás terén elért eredmények, bár sokat moz-
dítottak a szélessávú penetráción, ugyanakkor mintegy negatív mellékhatásként az 
infrastruktúra-beruházások fékjeként is hatnak. Jelentős a bizonytalanság abban a te-
kintetben, hogy valójában kinek is építi a befektető a szélessávú infrastruktúrát, milyen 
- jogi eszközökkel kirótt - hozzáférési (átengedési) kötelezettséggel kell számolnia, ilyen 
körülmények között milyen mértékű versenyelőnyre számíthat az infrastruktúra birtok-
lása alapján, a megtérülését hogyan befolyásolja az átengedés (jogi alapon kötelezővé 
tett hozzáférés) kedvezményezettjeinek piaci tevékenysége. A dilemmák olyan feloldá-
sa, amely nem növeli a piacralépési korlátokat, a közeljövő távközlés-szabályozásának 
legfontosabb feladata.

A külső hasznok számbavétele a befektetési döntéseknél
A távközlés külső hasznai a távközlés használóinál és a kiszolgált terület gazdáinál (la-

kosok, önkormányzat, vállalkozások, átmeneti használók, pl. fuvarozók, turisták) jelennek 
meg. A külső hasznok mércéje nem a befektetői profit, hanem a nemzetgazdaság növe-
kedése, a használóknál jelentkező komfort, biztonság, jólét, mint használói érték. A kül-
ső hasznok egy része kifejezhető, más része nehezen vagy nem kifejezhető pénzben. A 
külső hasznosság objektív értékelhetősége érdekében a fejlesztett térségben jelentkező 
pozitív középtávú gazdasági hatások értéke vetendő össze a távközlési befektetéssel: 
ilyen módon értékelve a profitalapon fejleszthető földrajzi területeknél sokkal nagyobb te-
rületeken érdemes korszerű távközlési  infrastrukturába és szolgáltatásokba befektetni. 
A térségi társadalmi-gazdasági optimum elérése érdekében a befektetésnek vagy nem 
profit-alapúnak kell lennie (állami, közösségi beruházás, nyílt hozzáférésű infrastrukturá-
ba), vagy a külső hasznokból (vagy azok megalapozott várományára építve közösségi 
forrásból) a befektető számára közösségi forrásból biztosítani kell az ésszerűen elvárha-
tó minimális profitot annak érdekében, hogy a társadalmi optimumot elérő vagy azt meg-
közelítő szintű szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastruktúrát hozzon létre. 
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A külső hasznosság maximalizálásának célkitűzésére épülnek a közösségi kezde-
ményezésű nyílt hozzáférésű hálózatok. Részben a technológia fejlődésének köszön-
hetően mára megteremtődtek a feltételei a profitérdekeltségű nyílt hozzáférésű háló-
zatok létesítésének. A nyílt hozzáférésű szélessávú infrastrukturába történő közössé-
gi kezdeményezésű beruházás példája a STOKAB hálózata Stockholmban, valamint a 
„blizznet” Bécsben – az utóbbi nyilvánvalóan profitalapú is egyben. 

Települések osztályozása a profitalapú fejlesztés esélyei szerint
Az infrastruktúra-fejlesztés profitalapú gazdasági érdekeltségi rendszere szempontjá-
ból az ország településeit három csoportba sorolhatjuk.

1. tipusú települések vagy térségek
A települések egy kis hányadában, egyes településeken csak a település egyes részein 
van meg a korszerű távközlési infrastruktúra vállalkozói érdekeltségű, azaz a befekte-
tett tőkét a távközlés profitjából megtérülni engedő létrehozásának a feltétele. Ezeken 
a területeken a vállalkozói alapú infrastruktúra fejlesztés a befektetői ésszerűség szem-
pontjai szerint megvalósítható, mert a befektetés a távközlés belső hasznaiból térül. 

A helyzet paradoxonja az, hogy a profitalapon megalapozott infrastruktúra-fejlesztésekben 
is jelentős késedelem mutatkozik a hazai piacon, persze nem okok nélkül. A legna-
gyobb hálózattulajdonosok tulajdonosainak profitelvárásai rövidtávu eredményszemlé-
letet kényszerítenek a cégekre, lecsökkentek a fejlesztési források, a hosszútávu meg-
térülést igérő fejlesztések, köztük az infrastruktúra építése nincs összhangban az elvá-
rásokkal. A másik ok az lehet, hogy még mindig nincs eléggé erős infrastruktúra alapú 
verseny az üzletileg értékes területeken, amely képes lenne az inkumbenseket a hosz-
szabb megtérülésű beruházásokra késztetni. Ámbár ebben a tekintetben a helyzet vál-
tozni látszik és a közeljövő érdekes fejleményeket ígér a vezető távközlési szolgálta-
tó infrastruktúra fejlesztéseiben. Az infrastruktúra építéssel kapcsolatos lemaradások 
harmadik oka lehet a szabályozásból fakadó bizonytalanság, amely kétséget hagy an-
nak a kiszámíthatósága felől, hogy mi lesz a megépített infrastruktúra sorsa, kell-e, és 
ha igen, milyen feltételekkel kell hozzáférést adni a jogosult piaci szereplőknek, mind-
ez hogyan érinti a beruházó piaci esélyeit és a beruházás megtérülését. Az infrastruk-
túra tulajdonosa sok településen természetes monopóliumhoz jut, azaz másnak nem 
éri meg megépíteni a második infrastruktúrát. Helyzetéből fakadón jelentős piaci erejű 
szolgáltatóvá válik, a szabályozási szankciók hatására meg kell osztania a hálózatát a 
versenytársaival, ami a profitelvárásai alá csökkentheti a reális profitvárakozásait – a 
helyzet nem ösztönöz hálózatépítésre. 

Az 1. ábra szerinti egy vagy két hálózattulajdonossal jelölt települések jelentik a magyar 
települések többségét. A kéthálózatos településeken jellemzően az egyik hálózat a kábel-
tévé szolgáltatóé, a másik a távközlési inkumbensé. Még mindig több százra tehető azon 
települések száma, amelyeket nem ér el optikai hálózat és nincs szélessávú elérési hálóza-
tuk – ezeket a településeket 0 szélessávú infrastruktúra jellemzi. Az érvényes szabályozás 
alapvetően versenyt ösztönző, de az összekapcsolási és hozzáférési szabályaival csupán 
egy húsz évvel ezelőtti piachiba megoldására ad esélyt, ugyanakkor a kialakult helyzet-
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ben nem ad eligazítást sem az új infrastruktúra építőjének, sem a jog szerinti hozzáférés 
várományosának. Az infrastruktúra építője az ország településeinek legnagyobb részén 
vagy egyedüli szélessávú hálózattulajdonos lesz, vagy a két hálózattulajdonos egyike. A 
közelmúltban a hatalmas infrastruktúra fejlesztéseket végzett kábeltévés cégek még nem 
voltak képesek olyan mértékű versenyt támasztani a vezető távközlési hálózattulajdono-
soknak, ami az utóbbiaknál érdemi infrastruktúra fejlesztésekhez vezetett volna. Mára a 
helyzet változni látszik: a CATV hálózatok 3P képessé tétele, a TV digitalizálása, a széles-
sávú internet elérés és az IP telefónia egy csomagban felkínálása olyan versenyhelyzetet 
teremtett, ami a vezető távközlési szolgáltatóknál el kell, hogy indítsa az intenzív helyi inf-
rastruktúra fejlesztést.  
A DOCSIS 3 közel-
gő bevezetése pedig 
méginkább felgyorsít-
hatja az infrastruktú-
ra alapú verseny fejlő-
dését. Paradox módon 
ezúttal az inkumbens 
távközlési szolgáltató 
fog felzárkózni a kábel-
tévé szolgáltató mellé 
hálózati képességben. 
Kérdés, hogy az így ki-
alakuló duopoliummal 
mit tehet majd a sza-
bályozás.

1. ábra A fogyasztói sűrűség és fizetőképesség valamint  
a versengő infrastrukturák száma

2. tipusú települések vagy térségek
A települések, illetve földrajzi-gazdasági térségek jelentős részében a távközlés profit-
ja nem ígér elégséges megtérülést az infrastrukturába befektetőnek. Ugyanakkor a táv-
közlés külső hasznai, amelyek a település vagy a térség lakóinál, vállalkozóinál, illet-
ve a terület adminisztratív irányítóinál (önkormányzatok) jelennek meg, a befektetőnél 
jelentkező belső hasznokkal együttesen, összességében a befektetés összegénél na-
gyobb eredmény-növekedést eredményeznek az érdekeltek teljes körénél, tehát a kö-
zösség szintjén a beruházás megtérül. 

A „megtérül” szóval itt a közösség további életesélyeinek a megteremtését jelezzük 
– ez adja a közösségi szintű megtérülés értelmezésének a fontosságát. Ezeken a tele-
püléseken a terület gazdái érdekében, befektetővel közösen, részben a közösség által 
finanszírozottan, vagy teljesen a közösség által finanszírozott és megvalósított infra-
struktúra fejlesztés a járható út. A befektetői érdekeltség szempontjából a terület gaz-
dáival szemben az az elvárás, hogy biztosítsák a befektető számára a tőkemegtérülés 
általa elvárt szintjét, akár tőketámogatás, akár költségcsökkentés, akár keresletnövelés 

Fogyasztók 
sűrűsége és 
fizetőképessége

magas

alacsony

2 
felett

2 1 0
Saját elérési hálózattal 
rendelkező infrastruktúra-
alapú szélessávú
szolgáltatók száma

Fizetőképes 
rural és városi 

külterület

Közepes sűrűségű, 
városi, döntően 

lakossági térségek

Magas üzleti 
és 

fizetőképes 
lakossági 
sűrűség

kistelepülések
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vagy keresletgarancia (állami, önkormányzati szolgáltatási igények) révén. Ezen tipus 
esetén nem alakult ki hazai gyakorlat. Az EU eszközkészlete ugyanakkor lehetőséget 
ad közösségi források, köztük EU források hasznosítására, bár nem a legígéretesebb, 
nyílt hozzáférésű infrastruktúra megépítésére. A párhuzamos infrastruktúrák közössé-
gi forrásokból finanszírozásának tilalma a legelőnyösebb megoldások alkalmazását le-
hetetleníti el. A 2. tipusú településeken és térségekben ugyanis van valamilyen, elég-
telen kapacitású és gazdaságosan nem bővíthető szélessávú infrastruktúra, amelynek 
birtoklása az EU finanszírozási alapelvei miatt monopolpozíciójában rögzíti annak tu-
lajdonosát, és a lemaradásban rögzíti a települést vagy a térséget. Az önkormányzatok 
számára van kiút: ezt mutatjuk meg a fejlesztési játszmáról szóló fejezetben.

3. tipusú települések vagy térségek
A települések egy jelentős részén hiányzik az infokommunikáció életminőséget vagy a 
vállalkozási feltételeket javító hasznosításának a lehetősége (kereslethiány). A várható 
belső és külső hasznok együttese sem ígér megtérülést. Ezeken a településeken vagy 
térségekben jellemzően nincs sem szélessávú helyi infrastruktúra, sem optikai körzet-
hálózati csatlakozás. A hasonló helyzetű települések többségében sem távközlési vál-
lalkozók, sem a terület gazdái nem kezdeményezik a korszerű (a terület fejlődési lehe-
tőségeihez és igényeihez illeszkedő) infrastruktúra létrehozását. Itt az esélyegyenlő-
ség és a társadalmi integritás céljaitól vezérelt kormányzati programok szükségesek a 
végleges és végletes leszakadás, a térség és lakossága, valamint vállalkozói teljes el-
lehetetlenülésének elkerülésére. Ezen programok sikerének a mércéje az lehet, ha a 
terület gazdái a fejlesztések eredményeképpen, idővel érdekeltté és képessé válnak a 
távközlés másodlagos hasznai alapján megtérülést igérő fejlesztések lebonyolítására.  
Az EU támogatja a 3. tipusú települési és térségi fejlesztéseket, számottevő hazai ta-
pasztalat is felhalmozódott a hátrányos helyzetű települések infrastruktúra fejlesztése-
inek közösségi finanszírozásában (GOP és GVOP programok).

A hazai 3. tipusú szélessávú fejlesztések problémái és  
új megközelítés szükségessége
A hazai közösségi finanszírozású programok egyik legnagyobb hiányossága a programok 
atomizáltsága, széttagoltsága, csak a kimondottan hátrányos helyzetű településekre kor-
látozottsága. Jobb üzleti esélyeket kínáló településeket is magába foglaló sokkal nagyobb 
területi egységek fejlesztése sokkal alacsonyabb végpontonkénti fajlagos költséget és sok-
kal magasabb gazdasági hatást eredményezhetnének. Együttes helyi és körzethálózati 
fejlesztésre még a kistérség is túlságosan kis egységnek minősül – egy következő térség-
fejlesztési program remélhetően bátrabban tűzi ki célul a nagyobb térségek – komplex tér-
ségfejlesztési program keretében megvalósuló – távközlési infrastrukturájának fejleszté-
sét. A távközlési infrastruktúra kedvező hatásai ugyanis csak a térségek komplex fejlesz-
tését megvalósító programok keretei között képesek optimálisan hasznosulni. 

A közösségi (állami) támogatású infrastruktúrafejlesztési programok másik hiányossá-
ga az, hogy a gyengén megfogalmazott nyílt hálózati hozzáférési követelménynek alig-
ha lehet érvényt szerezni, tehát közpénzen piachibát, monopóliumokat építettünk. 



15

A 3. tipusú települések száma gyorsan csökkenne, ha az állami fejlesztési progra-
mok optikai körzethálózatok fejlesztését támogatnák nagy térségekben, míg a helyi há-
lózatok fejlesztését pályázati alapon támogatható helyi és vállalkozói kezdeményezé-
sekre hagynák. Lényeges, hogy minden közpénzzel támogatottan létrejövő hálózatnak 
a gyakorlatban érvényesíthetően nyílt hozzáférésűnek kell lennie.   

Dilemmahelyzetek és játszmák a 2. tipusú települések 
vagy térségek fejlesztésénél
A távközlési szolgáltató rendszer legnagyobb költséghordozója a hálózat, annak is a 
legköltségesebb része a hálózati infrastruktúra, a jelhordozó közeg, méginkább a jel-
hordozó (pl. rézvezeték vagy optikai vezeték) számára épített földalatti vagy földfelet-
ti létesítmények (cső, kábel, kábelakna, rendező, elosztószekrény, stb.). A szolgáltatá-
sok nyújthatósága, az a terület, amelyen a szolgáltatások elérhetők attól függ, hogy a 
gazdaságilag értelmes-e létrehozni a szolgáltatások legnagyobb költséghordozóját, a 
hálózati infrastruktúrát. 

A hálózati infrastruktúra tőkeigénye olyan mértékű, hogy jellemzően hosszú megté-
rülési idővel, akár több átviteli és szolgáltatási technológiai generáció kiszolgálásával 
számolnak. A magas tőkeigényű fejlesztések beruházási döntései különösen alapos 
megfontolásokat igényelnek. 

A kereslet-kínálat grafikus megjelenítésére a kínálati és a keresleti görbék adnak 
szemléletes lehetőséget (2. ábra). A kínálati görbe ( S ) a területi fedés („homes pas-
sed”) és a  szolgáltatási ár között teremt összefüggést. A nagyobb fedéssel a szolgál-
tatási ár növekszik, mert a növekvő fedés bevonja a magasabb költséggel fedhető kis 
lakássűrűségű perifériákat is és a kis fizetőképességű, tehát a sok elért háztartás kö-
zül kevés fizetőképes háztartást eredményező területeket. A keresleti görbék ( D1 és 
D2 ) ezzel szemben a nagyobb ellátottság irányában csökkenő értékeket jelölnek, mi-
vel kevesen képesek sokat fizetni és minél nagyobb a megcélzott háztartásszám, an-
nál kisebb lesz a háztartások átlagos fizetőképessége. 

A 2. ábra1. ábra az x tengelyen az új építéssel elérni lehetséges („homes passed”) 
háztartások számát, míg az y tengely a beruházás egy háztartásra vetített árát, vagy 
ami ezzel arányos, az egy háztartás által fizetendő havi szolgáltatási díjat mutatja. A 
település szempontjából a teljeshez közeli területi fedéshez tartozó „q2” ellátottsági ér-
ték, valamint a lakosság által még megfizethető „p1” ár jelentené a társadalmi optimu-
mot, mivel igy minden háztartás szolgáltatáshoz jutna, amely szolgáltatást igénybe ven-
ni kíván. Ugyanakkor

a „q2” ellátottsági optimum a kínálati görbe révén a lakosság  által nem megfizethető 
p2 árat jelöl ki. A p1 elfogadható árhoz pedig a szükségestől elmaradó q1 valós fizető-
képességű háztartás tartozik. Mivel a háztartások nem képesek megfizetni a teljes fe-
dést jelentő hálózati befektetés megtérüléséhez szükséges p2 díjat, a fejlesztő a reális 
p1 fizetőkészséghez tartozó q1 számmal jellemzett fedést valósítja csak meg – a tele-
pülésen ellátottsági deficit keletkezik és nő a digitális szakadék. A fejlesztés társadalmi 
haszonveszteségét az ABC háromszög területe jellemzi. 
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2. ábra Az új infrastruk-
túra fejlesztésének  
kínálati és keresleti  

jellemzői

A probléma feloldására 
két lehetőség kínálkozik: 
megnövelni a lakosság 
fizetőképességét, vagy 
csökkenteni a befekte-
tés teljes fedéshez tar-
tozó tőkeigényét. 

A 3. ábra szerint az első 
megoldást a D1 görbe D2 
görbéig történő eltolása, 
azaz magasabb keresletet reprezentáló keresleti görbe érvényesítése jelentené – a va-
lóságban a teljes megoldás egyedüli eszközeként nem bevethető alternatíva, de a ke-
resletnövelés más eszközökkel együttesen alkalmazva hasznos lehet. A reális megoldás 
az, hogy a lakosság tényleges fizetőképességét mutató D1 keresleti görbe q2 háztartás-
számhoz tartozó értékéhez, azaz a D ponthoz kell illeszteni a beruházó kínálati görbéjét: 
az így előálló S2 kínálati görbe közösségi finanszírozást igényel, ugyanakkor biztosítja 
azt, hogy a társadalmi optimumnak megfelelő nagyobb ellátottsághoz tartozó p3 áron 
legyen a szolgáltatás nyújtható a településen. Nyilvánvaló, hogy a közösségi finanszíro-
zás nem csak a kis fizető-
képességű rétegek szá-
mára teszi elérhetővé a 
szolgáltatást, hanem a 
nagyobb fizetőképessé-
gűek számára a megfizet-
hetőségi határ alá viszi 
le az árat. A szolgáltató 
megfelelő termékkíná-
lattal lefölözheti a több-
letkeresletet – ennek is-
meretében a felkészült 
önkormányzat alkuban 
csökkentheti a beruhá-
zási támogatás mértékét, 
vagy bevételfüggő visz-
szatérítést érhet el. 

3. ábra Keresletnövelés és beruházás-támogatás lehetőségei

 A közösség (önkormányzat) csökkentheti a beruházás támogatására fordított összeget 
(ld. 4. ábra), ha beveti a keresletnövelés eszközeit, azaz elősegíti, hogy magasabb árat is 
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megfizetni képesek közül többen vegyék meg a szolgáltatást (digitális írástudás terjeszté-
se), illetve, hogy könnyítse a számítógéphez jutás feltételeit és akár szociális támogatást 
is bevezessen a hátrányos helyzetűek számára. Ezzel lehetővé teszi a D3 keresleti görbét 

és eléri, hogy a tele-
pülés háztartásai ál-
tal megfizethető p4 > 
p3 szolgáltatási áron 
jusson el a befekte-
tő  a megtérüléshez. 
A közösség számára 
pénzügyileg ez akkor 
kifizetődő, ha a beru-
házónak nyújtott tá-
mogatás csökkenté-
se nagyobb összeget 
jelent, mint a keres-
letnövelésre elköltött 
összeg. 

4. ábra A reális mértékű keresletnövelés beruházási támogatást csökkentő hatása

A fenti ábrák statikus képet festenek a fejlesztésről. A valóságban mind a hálózatépítés, 
mind az előfizetők igénybejelentése és bekapcsolása időt vesz igénybe, elhúzódó folya-
matként történik meg. Az 5. ábra vízszintes tengelyén az idő, a függőleges tengelyen pedig 
a lefedett és a kiszolgált háztartások száma szerepel. A teljes ellátást jelentő „társadalmi 
optimum” egyenest aszimptotikusan közelíti a folytonos vonallal megjelenített fedési görbe, 
a szaggatott vonallal jelölt kiszolgálási görbe pedig mutatja a háztartások bekapcsolási üte-
mét. A gazdasági 
ésszerűség szerint 
a belvárosi sűrűn 
lakott, illetve a jó 
fizetőképességű 
térségekben induló 
építés kezdetben 
gyorsan halad, a 
lefedett háztartá-
sok száma gyor-
san nő, majd a kis 
jövedelmezőségű 
területeken lassul. 
A kiszolgálás min-
dig bizonyos kése-
delmet mutat az 
építéshez képest 
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– a két görbe közötti terület az igények késedelmében megjelenő társadalmi veszte-
séggel arányos. A fedési görbétől balra lévő terület az építés késedelméből fakadó tár-
sadalmi veszteséget jelenti. Az előzőekben ismertetetteknek megfelelően a közösség-
nek mindkét veszteség csökkentésére vannak eszközei. 

A befektetői játszma a 2. tipusú településeken vagy térségekben
Érdekes megvizsgálni, hogy mi lehet az oka annak, hogy önkormányzatok és infrastruktúra-
építők érdekérvényesítési rituálékat játsszanak el mindaddig, míg megegyezésre nem 
jutnak. A 2. tipusú településeken az önkormányzat azt szeretné, ha a befektető minden-
féle támogatás nélkül és a legrövidebb időn belül pénzt fektetne az infrastrukturába, míg 
a befektető azt szeretné, ha befektetésének a település piaci potenciálja által nem ga-
rantált megtérülését a közösség a befektetés támogatásával biztosítaná. 

A „ki lép előszőr” című játszma szereplőinek viselkedése a következő paraméterek-
kel és folyamattal jellemezhető:

Legyen az optimális esetben elért társadalmi haszon értéke 1• 
c jelenti a fejlesztés tőkeszükségletét• 
a a szolgáltató eredménynövekedése a „c” befektetés hatására• 
d a közösség által a befektetőnek közpénzből nyújtott támogatás• 
e  a fejlesztés késedelméből fakadó extra haszonvesztés a közösség oldalán.• 

A társadalmi haszon értéke abban az esetben, ha a közösség támogatja a beruhá-
zást: 1 – d értékű, ha kivár a támogatással és a befektető valamiért mégiscsak megva-
lósítja a beruházást, a közösségnél  1 - e értékű társadalmi haszon jelentkezik. Ha a 
közösség jól taktikázik, akkor 1 – e > 1 – d. 

Ha a befektető támogatás nélkül megvalósítja a projektet, a haszna a – c értékű, míg 
támogatás esetén a – c + d értékű. A befektető soha sem valósít meg a – c < 0 jellem-
zőkkel rendelkező projektet.

Miért fizetne a közösség, ha az a – c értékű haszonért a befektető támogatás nélkül 
is megvalósítja a projektet? A helyzet kulcsa a befektetőnél van, mert az a és c való-
di értékét csak a szolgáltató ismeri, és a területileg egy esélyt gondozó, egy területhez 
kötött helyi közösséggel szemben számára több térségben is nyílik befektetési lehető-
ség. Az alkuban az ő induló állítása az, hogy a – c < 0, azaz a befektetés veszteséges, 
emiatt igényt tart a befektetés minimálisan d = c - a összegű támogatására. Ha a be-
fektető állítása igaz, és a közösségtől elvárt támogatásra igaz, hogy 1 – d > 0, azaz a 
közösség haszna a dotáció után is pozitív, a közösség jól jár, mert kivárás nélkül hoz-
zájut a szolgáltatáshoz, bár a közösségi haszon kisebb a lehetségesnél. 

A közösség rosszul jár, ha 
A befektető állítása nem igaz, azaz valójában a – c > 0 , ebben az esetben fe-• 
leslegesen finanszírozta a beruházást, csökkent a közösség haszna és köz-
pénzből többlet-hasznot nyújtott a befektetőnek – korlátos fejlesztői kapacitá-
sok esetére ld. az ilyen esetben fizetett dotáció indokolhatóságát
A közösségi haszonnál nagyobb dotációd ad, azaz d > 1• 
Nem ad dotációt annak ellenére, hogy a befektető a – c < 0 állítása igaz, emi-• 
att elmarad a fejlesztés és a közösség haszna 0 lesz. 
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A befektető soha nem jár rosszul, mert az információnak ő a birtokosa és veszteséges 
beruházást nem valósít meg. Ha igaz a veszteségességre vonatkozó állítása és az adott  
közösség a befektetést nem támogatja tőkével, akkor a befektető más városban veti be  
a tőkéjét, tehát nincs esélyvesztése. A játszmában a kivárás ugyanakkor jó a befektető-
nek, mert idővel a közösség mégis rákényszerülhet a tőketámogatás nyújtására, ekkor - 
ha hamis állítással ment a játszmába - a befektető akár extra haszonra is szert tehet, de 
ha igaz állítással ment a játszmába a legrosszabb esetben is egy jövedelmező beruhá-
záshoz jutott. A döntési sémát a 6. ábra mutatja. Késlekedő támogatási döntés akkor jó 
a közösségnek, ha a befektető hamis induló ajánlatával szemben, valójában a fejlesztés 
nyereséges lehet, azaz a – c > 0, emiatt a befektető – látván, hogy  a közösségtől nem 
kapja meg a dotációt, mégis megvalósítja a fejlesztést. Ebben az esetben a közösség 
tényleges haszna 1 – e lesz, mert a fejlesztés késedelmének is van társadalmi veszte-
sége. Ha a fejlesztés valóban veszteséges és a kivárási idő végén minden fejlesztő is-
mételten is nemet mond, akkor a fejlesztés csak 1 – d – 2e társadalmi haszonnal való-
sítható meg, mert új 
feltételekkel kell in-
dítani a fejlesztést 
ami újabb késede-
lemhez vezet. 

A fejlesztési dön-
téseknek nagy az 
információigénye 
a közösségi olda-
lon. Az informáltsági 
handicap azzal kom-
penzálható, hogy 
több befektetőt kí-
nálhat meg a fejlesz-
tés lehetőségével a 
közösség. A közös-
ség akkor jár a leg-
jobban, ha a legki-
sebb dotációt igény-
lő szolgáltatóval késlekedés nélkül megegyezik, mert ez esetben nem sújtja a fejlesztés 
késéséből fakadó extra haszonvesztés. Ugyanakkor a tájékozott, a hamis befektetői ál-
lításnak hitelt nem adó és a jövedelmező fejlesztést felvállaló befektető döntését kiváró 
közösség d – e értékű megtakarításhoz jut az 1 – e értékűre csökkenő társadalmi ha-
szon árán – ez a játszma akkor eredményes a közösség számára, ha d – e > 0, azaz a 
kiváráson nem veszít többet, mint a fejlesztésnek a dotáció kifizetése árán elért gyor-
sításával. Tehát korlátozott kapacitású, ezért a projecteket profitabilitás alapján sorba 
rendező fejlesztési kínálat esetén a befektetőnek dotáció nélkül is jövedelmező fejlesz-
tésért kifizetett közösségi dotáció a fejlesztési sorrendben kedvezőbb pozícióért, a fej-
lesztés gyorsításáért kifizetett összeget jelenti. A dotációval a fejlesztés előbbre soro-
lását fizeti meg a közösség.
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Az EU útkeresése
A szélessávú alapinfrastrukturák létesítését több körülmény is hátráltatja. A magas tő-
keigény miatt a profitorientált vállalkozások csak a megtérülést garantáló területeken 
készek fejleszteni – ez a társadalmi optimum alatti ellátottságot ígér csupán. Mindad-
dig, amíg a fennálló távközlésszabályozás kétségeket hagy afelől, hogy az újonnan lé-
tesített szélessávú erőforrásokat milyen feltételekkel kellhet megosztani más piaci sze-
replőkkel és ez a megosztás vajon hogyan hat a beruházás megtérülésére, a tőke és 
szakértelem birtokában lévő fejlesztők is óvatosan állnak a fejlesztésekhez. 

Az EU is érzékeli az érvényes szabályozási feltételrendszer zsákutcáit és keresi a kiu-
tat. Egy ideje a funkcionális szétválasztást tekinti a megoldásnak. Ugyanakkor az EU táv-
közlési reform 2007. november 13-i meghirdetése óta a funkcionális szétválasztással kap-
csolatban a Bizottság óvatosabb lett: az Európai Parlament 2008. szeptember 2-i ülésén 
a funkcionális szétválasztás a még mindig nyitott kérdések között szerepelt, de – bizonyá-
ra több nagy és részben állami tulajdonban lévő, tehát különösen befolyásos inkumbens, 
valamint képviseletükben az ETNO erőteljes tiltakozása hatására – már csak különleges 
helyzetben bevethető kivételes intézkedésként. Hogy a vezetékes korlátokat átléphesse 
az EU szeretne a frekvenciák terén eredményt elérni, de ez nem ígér megoldást a mással 
egyelőre nem helyettesíthető optikai alapú infrastrukturák esetén. Az EU azt is látja, hogy 
az NGN hálózatok optikai infastrukturájához nem könnyű hozzáférést előírni. Foglalkozik 
még a fizikai erőforrásokhoz, mint a cső, kábelakna, földfelszíni megszakító és elosztó lé-
tesítményekhez hozzáférés szabályozott biztosításával, azonban itt is igen nehéz feladat 
megoldására vállalkozik. Az EU az infrastruktúra alapú versenyt szeretné érvényre juttat-
ni, jól érzékeli a fejlesztésbarát szabályozási környezet létrehozásának szükségességét, 
azonban egyelőre a megoldás és az áttörés ezen a területen sem látszik. 

Míg az EU a közösségi keretek között a megoldást keresi, a fejlődés nem állhat meg. 
Vannak eltérő irányok és eredmények. A nyílt hozzáférésű infrastruktura a megoldás 
egy alternatíváját kínálja. Az EU Bizottsága 2004. májusi dokumentuma5 a technológiai 
semlegesség körülményei között, független szereplő által működtetett nyílt hozzáférésű 
infrastruktúra közpénzből finanszírozását a hatékony verseny feltételei kialakítása leg-
jobb feltételének minősítette  abban az esetben, ha nincs piaci ösztönzés a befektetés-
re. Ez az álláspont a 3. tipusú térségekben bizonyosan, a 2. tipusúakban valószínűleg 
támogatja a nyílt hozzáférésű infrastruktúra közpénzből (is) finanszírozását. 

A nyílt hozzáférés egyes kritikus kérdései
A nyílt hozzáférés fogalma
A végfelhasználókért folyó versenyben résztvevő piaci szereplők részére hozzáférési le-
hetőség nyitása a szolgáltatás nyújtásához kritikusan szükséges korlátos erőforráshoz. 
Az optikai hálózati infrastruktúra tekintetében korlátos erőforrás lehet az optikai szál, 
az alépítményi cső, a kábelakna és más fizikai létesítmények ugyanúgy, mint az OSI 2. 
szintjén definiált erőforrás, mint Fast Ethernet Link vagy Gigabit Ethernet Link. 

5  COM(2004) 369 final: Connecting Europe at High Speed: National Broadband Strategies
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A korlátos erőforrás birtokosa
A nyílt hozzáférés hivatott azt garantálni, hogy, amennyiben a korlátos erőforrás birto-
kosa (vagy működtetője) is részt vesz a végfelhasználókért folyó versenyben, akkor ön-
magában a korlátos erőforrás birtoklásából (vagy működtetéséből) nem származhat je-
lentős versenyelőnye. A működő referenciák esetén a működtető nem szereplője a vég-
felhasználói szolgáltatói (downstream) piacnak – ez a tiszta és a preferált megoldás.

A korlátos erőforrás birtokosának lehetséges szerepei
részt vesz a végfelhasználói versenyben• 
nem vesz részt a versenyben• 

A korlátos erőforrás használóinak elkerülhetetlen fix költségei
minden versenyző szolgáltatónak felmerülnek fix költségei még akkor is, ha a • 
korlátos erőforrást nem kell megépíteniük
a szolgáltatók fix költségei eltérnek egymásétól is, de legfőképp eltérnek a kor-• 
látos erőforrás tulajdonosáétól

A fix költségek hatása a versenyesélyekre és a versenyzők számára
a fix költségek mértéke differenciálja a versenyesélyeket és a versenyzők • 
számát

A megszerezhető piac hatása az eltűrhető fix költségekre
a fix költségek meghatározzák azt a legkisebb piacméretet, amelyikért adott • 
esetben érdemes versenyezni

A hatékony nyílt elérés kritériuma a fogyasztó szempontjából
A végfelhasználó szempontjából akkor hatékony a nyílt hozzáférés, ha több szolgálta-
tó egymással egyenértékű vagy egymást jól helyettesítő, a nyílt elérési infrastruktúrán 
nyújtott szolgáltatásainak választékából választhat, és, ha a felhasználó rendelkezésére 
álló választékot számottevően nem korlátozza az a körülmény, hogy lehetnek olyan pi-
aci szereplők, amelyek képtelenek a hozzáférési szolgáltatáshoz bármilyen okból (ára-
zási, kapacitás, vagy a járulékos fix költségek nagysága miatt) hozzájutni. 

A nyílt hozzáférés kitűzésénél meg kell állapodni abban, hogy a kiskereskedelmi piacon 
milyen mértékű kínálatnak kell előállnia ahhoz, hogy a cél elértnek tekinthető legyen. 

A hatékony nyílt elérés szempontjából eldöntendő kérdések:
Mi a hatékonyság mércéje és mértéke?• 
Mennyi és milyen választék elegendő?• 

Hány szolgáltató• 
Hány szolgáltatás• 
Milyen és hány szolgáltatáscsomag, hány szolgáltatótól• 
Milyen hűségfeltételekkel• 

A nyílt hozzáférés szabályozási szempontjai
A szabályozó elsődleges feladata

A verseny és a végfelhasználók 1. megvédése a korlátos erőforrás (pl. szélessá-
vú hozzáférés) monopolizációjából fakadó piaci túlerővel való visszaéléstől.
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annak 2. biztosítása , hogy a korlátos erőforráshoz hozzáférés
megkülönböztetésmentesena . , azaz azonos feltételekkel 
a b. költségalapú áron („priced at economic cost”) áll minden piaci 
szereplő rendelkezésére,  

A szabályozónak különös figyelmet kell fordítania a korlátos erőforrásból 3. 
származó erőfölényes helyzet előállításának a veszélyére akkor, ha a kor-
látos erőforrás tulajdonosa vagy működtetője egyben résztvevője is a korlá-
tos erőforrás hasznosításával folyó piaci versenynek. A vegyes szerep meg-
engedése speciális szabályozási, ellenőrzési, jogérvényesítési és szankci-
onálási kötelezettségeket ró a hatóságokra. 

A szabályozás költségei 
A szabályozás jelentős költségekkel jár. A szabályozás költségei csökkenthetők, ha 

a nyílt hozzáférés szabályai inherensen csökkentik a korlátos erőforrásra építhető piaci 
erőfölény megszerzésének a kockázatát. Ennek különböző módszerei ismertek

A korlátos erőforrás birtokosa és/vagy működtetője azt • nem hasznosítja szol-
gáltatások nyújtására
Önkéntes nyílt hozzáférés•  rendszerének a bevezetése, amely a korlátos erő-
forrás birtokosát és/vagy működtetőjét súlyos szankciók fenyegetik (felosztás, 
közbeszerzésből kizárás, stb.)
Hatékony • elérési árszabályozás bevezetése

A nyílt hozzáférés szabályozásának három kulcseleme
a nagykereskedelmi hozzáférési szolgáltatás 1. árszabályozása
annak a részletes meghatározása, hogy a hozzáférést milyen feltételekkel kell 2. 
nyújtani (hozzáférési referencia ajánlat)
a korlátos erőforráson nagykereskedelmi elérési szolgáltatást nyújtó piaci sze-3. 
replő megengedett tevékenységeinek meghatározása, ill. korlátozása (vertiká-
lis integráció tiltása vagy megengedése, megengedés esetén további előírá-
sok, pl. számviteli szétválasztás)

Referenciának tekinthető nyílt hozzáférésű infrastrukturák  
Európában
Stokab, Stockholm
A svéd főváros önkormányzata a 90-es évek elején hozta létre a Stokab AB (http://www.
stokab.se/) vállalatot azzal a céllal, hogy Stockholm belső kerületeiben nyílt hozzáféré-
sű optikai hálózatot építsen amely egyaránt kiszolgálja a végfelhasználói szolgáltatá-
sokat nyújtó távközlési szolgáltatókat valamint az önkormányzati adminisztrációt és a 
főváros közüzemeit. Az önkormányzati döntés azt a politikai célt szolgálta, hogy a Sto-
kab által kiszolgált térségben minden polgár és vállalkozás hozzáférjen a legkorszerűbb 
szélessávú szolgáltatásokhoz, elősegítve ezzel az információs társadalom térhódítá-
sát az önkormányzat földrajzi felelősségi térségében. A fejlesztés 1994-ben kezdődött. 
Mára lefedi az egész fővárost, összeköttetésben van Stockholm megye valamennyi ön-
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kormányzati hálózatával, Uppsalával, valamint az ország számos más önkormányzati 
hálózatával. Méreteit 5600 kábelkilométer és 1,2 millió szálkilométernyi optikai vagyon 
jellemzi. Piaci terméke a sötét szál, amit távközlési szolgáltatóknak bocsát rendelke-
zésre ügyfeleik kiszolgálásához. A Stokab ügyfelei a szolgáltatók. Ahol a Stokab még 
nem építette ki az optikai hálózatát, ideiglenes vagy végleges jelleggel vezetéknélküli 
eszközökkel nyújtja a végpontok elérését a szolgáltatóknak. 

Blizznet, Bécs
Közelebbi példa lehet számunkra az osztrák főváros önkormányzata közüzemeit egye-
sítő Wiener Stadtwerke részét képező bécsi gáz és elektromos művek, a Wien Energie 
„blizznet” (http://www.blizznet.at/ ) nyílt hozzáférésű szélessávú hálózata, amely nyílt 
hozzáférés új generációját jelenti. A blizznet szolgáltató és szolgáltatásfüggetlen szé-
lessávú, nem fizikai szintű elérési infrastruktúra, amelynek révén a végfelhasználók 
bármely, a blizzneten szolgáltatást kínáló szolgáltató bármely termékét előfizethetik és 
igénybe vehetik. A blizznet maga csak az elérési infrastrukturát biztosítja, előfizetpői szol-
gáltatást nem nyújt, a végfelhasználóktól díjat nem szed, minden szolgáltatási feladat 
a partnereké. Jelenleg négy alapszolgáltatást kínálnak a blizznettel szerződött szolgál-
tatók: internet elérés, IPTV, telefon, videomegfigyelés. Bármely szolgáltatást bármely 
szolgáltatótól  igénybe veheti az előfizető, a szolgáltatók és a szolgáltatások bármely 
kombinációjában. A szolgáltatók 2P, 3P és 4P szolgáltatási csomagokat is kínálhat-
nak. A megoldás lényege az, hogy a blizznet az előfizetőhöz kiépített optikai csatlako-
zás sávszélességét a szolgáltatók igénye szerinti minőséggarantált rész-sávszélessé-
gekre bontja, amelyeket szabadon hozzárendelhet bármely szolgáltató bármely szol-
gáltatásához. Menedzselt infrastrukturaként képes elérni, hogy a felhasználóhoz elvitt 
sávszélesség döntően díjazott szolgáltatások nyújtására legyen kihasználva, ARPU-t 
és megtérülést kínálva mind a szolgáltatónak, mind az infrastruktúra működtetőjének. 
Ugyanakkor a sávszélesség többcélú kihasználása miatt a végfelhasználói díjak igen 
versenyképesek lehetnek, nem is beszélve a felhasználó kiemelkedően nagy választá-
si szabadságáról, hiszen nem ismert más hálózat, amelyen az előfizető rakja össze a 
saját 2P, 3P vagy MP csomagját a maga választotta szolgáltatók maga választotta ter-
mékeiből. A megoldás a nyílt hozzáférés olyan kiterjesztése, amely a felhasználót meg-
szabadítja a klasszikus egyszolgáltatós MP kínálat kötöttségeitől. A blizzneten jelenleg 
öt szolgáltató kínálja a szolgáltatásait. A Telekom Austria egyelőre nincs köztük, bár ko-
rábban készséget mutatott a lehetőség hasznosítására. 
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Zárszó 
Jelen írás csupán ízelítő a szélessávú infrastruktúra szerteágazó kérdésköréből. In-
kább csak bevezető a problémakörrel eddig részleteiben nem találkozott érdeklődő 
számára. Célom volt a szélessávú infrastruktúra kulcsfontosságú szerepének, a gaz-
dasági és társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásának az érzékeltetése. Bemutatni kíván-
tam, hogy a piaci verseny önmagában nem képes a társadalom igényeit mindenütt ki-
elégítő szélessávú infrastruktúrát teremteni, hacsak nem a monopóliumok újraépülése 
árán. A monopólium keletkezésének szükségszerűsége abból fakad, hogy a létesítés 
erőforrásai kevesek birtokában vannak, továbbá, hogy a befektető, a piac jellemzőinél 
fogva a fejleszthető területek jelentős részén természetes monopólium birtokosává vá-
lik, akár kívánja, akár nem. A bemutatott fejlesztési játszmák teoretikusnak tűnhetnek, 
de sajnos a valóságot modellezik. A késedelem, a kivárás kézenfekvő, ahogy a társa-
dalmi veszteség is az. 

A paradoxonok vonatkozásában pedig csak annyit, hogy a téma számos látszólagos 
vagy tényleges ellentmondást kínál:

a szélessávú infrastruktúra gyakran ott sem épül meg, ahol annak a megtérü-• 
lés szempontjából nincs akadálya;
a befektetési döntés a hasznok egy kis részének a számbavételével történik, • 
ezért a befektetői és a társadalmi érdek között szakadék van, az infrastruktúra 
problémáját a versenypiac gyengén kezeli;
az építő mindezzel együtt, kiszámíthatatlan szankcióknak nézhet elébe;• 
az EU szabályozása összességében eddig inkább akadályozta, mint támogat-• 
ta a szélessávú infrastruktúra építését;
az infrastruktúra külső hasznai, katalizátor hatásai jól ismertek, ennek ellenére • 
sincs sem EU, sem hazai szinten átfogó infrastruktúra fejlesztési program.

A legutolsónak említett látszólagos ellentmondáshoz kézenfekvő egy analógia fel-
vetése: szélessávú infrastruktúra térségi gazdaságélénkítő hatása ugyanolyan jellegű, 
mint a a vasúté volt 100 – 140 évvel ezelőtt, vagy az autópályáké napjainkban. Akkor 
miért nincs átfogó, gyors, más infrastrukturák fejlesztésével koordinált fejlesztési prog-
ram? Aligha van jobb befektetési cél, akár közpénzből is, mivel a szélessávú szolgálta-
tások a gazdaság, a közszolgáltatások, a közigazgatás és a magánélet területén min-
denütt kifejtik katalizátor hatásukat.

Az EU-tól rövidtávon nem kell megoldásokat várnunk. Az Unió szintjén a jelenlegi ér-
dek- és döntéshozatali viszonyok között valószínűleg hosszabb lesz a kihordási ideje a 
jó megoldásoknak, mintsem megengedhetnénk magunknak azok kivárását. 

Nincs egy jó megoldás, több jó megoldás viszont van. 
A szélessávú infrastruktúrát a fejlődés szolgálatába állított sikeres országok és vá-

rosok sem szabályozásra vártak, hanem megértették és tették, ami az érdekeiket szol-
gálta. A programok, a célkitűzések, az összegek, az eredmények ismertek – csak meg-
érteni és adaptálni kell őket. A megértéshez kívánt hozzájárulni az írás, hogy a tettek 
következhessenek…
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Az elektronikus hírközlés EU  
szabályozásának helyzete,  

trendjei és várható mérföldkövei

dr. Kovács Oszkár
vezető főtanácsos

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

1. Az elektronikus hírközlés az EU politikai célkitűzéseinek 
rendszerében
Az Európai Bizottság i2010 kezdeményezésének politikai célkitűzései 

Egységes európai információs tér• 
Innováció és beruházások az IKT kutatásban• 
Jobb közszolgáltatások az európai polgárok életminőségének javítására• 

Ezen három pillér közül az elsőnek fontos eleme a korszerű, hatékony szabályozá-
si háttér. A szabályozási kérdések között jelenleg kiemelkedik az elektronikus hírköz-
lési keretszabályozás 2002-ben elfogadott, és 2003-ban hatályba lépett keretrendsze-
rének felülvizsgálata.

2. Helyzetkép a hatályos szabályozásról
A jelenleg hatályos szabályozás történelmileg a következő főbb mérföldkövek nyomán 
alakult ki

80-as évek közepe: első liberalizálási lépések (végberendezések piaca, adat-• 
átvitel)
1998: ONP (egységes szolgáltatási feltételek a közösség országaiban)• 
2002-es keretszabályozás• 

Ez utóbbi (ma is hatályos) rendszer a következőkre tér ki:
Piacralépési szabályok• 
Aszimmetrikus szabályozás elve• 
Egyetemes szolgáltatási kötelezettség• 
Art. 7 piacelemzési eljárás• 
18 releváns piac• 
Ex-post vs. Ex-ante dilemma• 

Ezt a rendszert a tagállamok többsége implementálta (nemzeti jogába átültette), de 
még most is vannak implementálási elmaradások).

Magyarország uniós tagságának elnyerésekor (2004) már az implementálás befeje-
ződött (2003. évi C tv. az elektronikus hírközlésről), ezért a csatlakozáson semmilyen 
derogációra nem volt szükség. Az elektronikus hírközlés területén jelenleg nem folyik 
Magyarország ellne semmilyen kötelességszegési eljárás.
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3. A keretszabályozás felülvizsgálata
Az Európai Bizottság november 13-án közzétette az elektronikus hírközlés keretszabá-
lyozásának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát.

A javasolt módosítások szakpolitikai hátterét tekintve az okokat a Bizottság főleg az 
alábbiakban látja:

A belső piac fejlődése és a szabályozás egyszerűsítése indokolttá teszi a re-• 
leváns piacok körének szűkítését.
Szükséges a keretirányelv 7. cikk szerinti eljárások egyszerűsítése és koheren-• 
ciájának fokozása szükséges az egységes európai belső piac szempontjából. 
A spektrumpolitikában és -gazdálkodásban előrelépésre, modernizációra van • 
szükség.

Ugyanakkor a szélessávú szolgáltatások terén az elért eredmények ellenére nehéz-
ségek állnak fenn a szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

Nagyobb koherenciára van szükség az európai piacokon. COM véleménye szerint 
még nem lehet egységes belső piacról beszélni, nemzeti piacok vannak. Nehézségek 
tapasztalhatók a határon átnyúló ill. pán-európai szolgáltatások bevezetése és szabá-
lyozása terén.

A javaslatok elfogadása esetén COM véleménye szerint az alapvető politikai meg-
közelítések változatlanul maradnak, el kell érni a monopolhelyzetek felszámolását. 
Olyan szabályozási keretekre van szükség, amely a szektor beruházásainak elősegí-
tését támogatja. 

A hatékony szabályozás érdekében COM szeretné látni az nemzeti szabályozó ha-
tóságok (NRA – National Regulatory Authority) gyakorlatában a funkcionális szepará-
ciót: a hálózatok és a szolgáltatások átlátható szétválasztását. Ez az eszköz nem vo-
natkozna a tulajdonra, csak a hatékonyabb szabályozást segítené elő.

A tervezet főbb javaslatai és ezek indokolása a következő:
Új fogyasztói jogokat vezet be: egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a fogyasz-• 
tók egy nap leforgása alatt távközlési szolgáltatót váltsanak; bevezeti az átlát-
ható és összeha-sonlítható ártájékoztatáshoz való jogot; és hatékonyabbá te-
szi az egységes európai se-gélyhívó szám, a 112 működését. 
A verseny megerősítésével bővíti a fogyasztók választási lehetőségeit: ennek • 
érde-kében lehetővé teszi, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a domináns 
piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltatókat funkcionális szétválasztásra 
kötelezzék.
Növeli a hírközlési hálózatok biztonságát: új eszközöket vezet be a kéretlen • 
elektroni-kus levelek, a vírusok és más internetes fenyegetések ellen.
Új alapokra helyezi a hírközlési szolgáltatásokhoz elengedhetetlen erőforrás-• 
sal, a rádióspektrummal való gazdálkodást: ennek következtében fellendülnek 
az új infrastruktúra kiépítésére irányuló beruházások, és megvalósul a jelszó: 
„szélessávú hozzáférést mindenkinek”. A Bizottság a „digitális szakadék” áthi-
dalása érdekében javítani szeretné a rádióspekt-rummal való gazdálkodást, és 
azokon a területeken, ahol túlságosan költséges lenne új vezetékes infrastruk-
túrát kiépíteni, több rádiófrekvenciát szeretne a vezeték nélküli szélessávú szol-
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gáltatások rendelkezésére bocsátani. Az analógról a digitális televíziózásra való 
áttéréssel jelentős mennyiségű rádiófrekvencia szabadul fel (ezt nevezik „digi-
tális többletnek”), amely felhasználható lesz erre a célra. 
Javítja a távközlés szabályozásának színvonalát: ennek érdekében deregulá-• 
ciót al-kalmaz azokon a piacokon, amelyeken az uniós piacnyitás következté-
ben már kialakult a verseny, hogy a Bizottság és a nemzeti szabályozó ható-
ságok a proble-matikusabb területekre, így a szélessávú szolgáltatások piacá-
ra koncentrálhassanak.
Növeli a független ellenőrző szervek számát, ezzel garantálja, hogy a fogyasz-• 
tók ér-dekében tisztességes verseny folyjon a piacon. A távközlési szabályozó 
hatóságok na-gyon gyakran még mindig közel állnak a piacon domináns hely-
zetben lévő szolgáltatóhoz, amely számos tagállamban továbbra is állami rész-
tulajdonban van. Az uniós távközlési reform célul tűzi ki, hogy mind a szolgálta-
tókkal, mind a kormánnyal szemben megerősödjék a nemzeti távközlési ellen-
őrző szervek függetlensége.

Az összeurópai szolgáltatások harmonizált bevezetése és a nemzeti hatósági eljá-
rások összhangjának javítása érdekében a Bizottság javasolta egy új szerv, az Euró-
pai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság felállítását, amely elképzelése sze-
rint hozzá fog járulni ahhoz, hogy a legfontosabb hírközlési szolgáltatásokra (köztük a 
szélessávú internetes hozzáférésre, a barangolás közbeni adattovábbítási szolgáltatá-
sokra, a repülőgépeken és a hajókon is igénybe vehető mobiltelefóniára vagy a hatá-
rokon átnyúló szolgáltatásokra) következetesebb szabályozás vonatkozzon az EU 27 
tagállamában. Az Európai Elektronikus Hírközlési Piaci Hatóság hatékonyabban fogja 
ellátni két mostani szerv, az Európai Szabályozási Csoport (ERG) és az Európai Háló-
zat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) feladatkörét.

A Bizottság a tervezetekhez hatáselemzéseket is végzett, melyek a javaslatok belső 
piacra gyakorolt közösségi szintű hatásait elemzik.

A javaslatcsomag az alábbi dokumentumokból állt:

Jogi státusz Tárgykör
Bizottsági közlemény Javaslatok összefoglalója

Irányelv tervezet A 2002/21/EK (keretirányelv), a 2002/19/EK (hozzáférési 
és összekapcsolási irányelv), a 2002/20/EK (engedélyezé-
si irányelv) módosítása

Irányelv tervezet A 2002/22/EK (egyetemes szolgáltatás és fogyasztói jogok) 
és a 2002/58/EK (adatkezelési) irányelv módosítása

Rendelet tervezet Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság 
felállítása

Bizottsági közlemény A digitális nyereség kihasználása

COM belső munkado-
kumentum

Hatáselemzés és annak összesítése
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A releváns piacokról szóló 2002/21/EK keretirányelv 15. cikk (1) bek. alapján kiadott 
2003/311/EK COM ajánlás felülvizsgálatára vonatkozó javaslat1 is része volt a bizott-
sági javaslatának, de ehhez nem szükséges az uniós döntéshozatali eljárás lefolyta-
tása. Ezért a módosítás azóta hatályba is lépett. Ennek eredményeként a 18 releváns 
piac köre 7-re szűkült.

Az egyeztetés az Európai Parlamentben és a Tanácsban 2007. vége óta folyik. Je-
lenleg a Parlamentben 2008. szeptember végére tervezik az első olvasat végszavazá-
sát. A tanácsi munkacsoportban folyamatos és intenzív egyeztetés folyik.

A kézirat elzárásának időpontjában a vita még nem zárult le. A jelen fázisban az EP 
és a Tanács álláspontjainak egyeztetése, közelítése és kompromisszumok keresése 
áll a vita középpontjában. 

Magyarország a vitában a Kormány által jóváhagyott tárgyalási álláspont alapján 
vesz részt.

4. Várható lépések
FR elnökség• 

2008 szeptember: EP első olvasat– 
21 munkacsoport ülés– 
2008. nov. 27.: Miniszteri tanácsülés (politikai megegyezés)– 

CZ elnökség• 
2009. I. félév: EP választások és új EU Bizottság – 

2010: Átültetés a nemzeti szabályozásba• 
HU: törvénymódosítás– 

1  C(2007) 5406 rev 1
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A magyarországi számozási és címzési rendszer 
aktuális szabályozási kérdései

Sziráki Péter
műszaki főigazgató-helyettes
Nemzeti Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Kivonat
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény a kormány feladatává te-
szi az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervének (ANFT) legalább háromévenként 
történő felülvizsgálatát. Az első felülvizsgálat 2005-ben készült el. Mivel a Nem-
zeti Hírközlési Hatóság feladata közreműködni a hatáskörével összefüggő jog-
szabályok előkészítésében, a hatóság műszaki főigazgató-helyettesi területének 
szakmai előkészítő feladata van az ANFT 2008-ban esedékes felülvizsgálata so-
rán. Ennek megfelelően, a fejlődési trendek és hatásainak figyelembe vételével, 
külső szakértők bevonásával a számozást érintő jogszabályi háttér egésze átte-
kintésre került. Az előadás célja a számozás szabályozási környezetének jelenle-
gi felülvizsgálata során felmerült problémák, illetve az ezek megoldását szolgáló 
főbb módosítási javaslatok összefoglalása, az érdekesség kedvéért egy kis tör-
ténelmi áttekintéssel kezdve.

A hazai számozás történeti áttekintése
A hazai számozás történetének főbb állomásai a következők:

1882 Megjelennek az első telefonközpontok, az előfizetők már ekkor kaptak szá-
mokat, de név szerint kérték a másik felet a kezelőtől.

1901 Budapesten kötelezővé tették az előfizetők szám szerinti kérését, vidéken ez 
nem terjedt el.

1928 Megjelennek az első automata telefonközpontok Budapesten, az előfizetői 
számok kezdetben három-, majd négyjegyűek. A kezelői és a közérdekű szol-
gálatokra rövid kétjegyű hívószámokat jelölnek ki.

1936 az ikertelefonok és a hatjegyű budapesti telefonszámok bevezetése.
1938 Az automatizálás kezdete vidéken.
1941 Góckörzeti struktúra, 41 primer körzet, kétjegyű körzetszámok.
1964 Vidéken átállás öt számjegyre, a belföldi távhívás és a 06 belföldi előtét be-

vezetése. Gyűjtőgóc struktúra, 140 primer körzet, 1 a budapesti körzetszám, 
a vidéki körzetszámok két- és háromjegyűek.

1972 Nemzetközi távhívás kezdete, a nemzetközi előtét 00.
1978 Régió struktúra, 83 primerrel.
1984 Körzetközponti struktúra, 56 primer, kétjegyű vidéki körzetszámok.
1989 A budapesti előfizetői számok hétjegyűek.



30

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

1992 A vidéki számok hatjegyűek.
1994 Primer-szekunder struktúra, 54 primerrel.
1998 A mobil számok hétjegyűek. Budapesti 1-es számsík kiürítése.
1999 Segélykérő számok 3 jegyűre változnak.
2001 Közvetítőválasztás megvalósítása.
2004 Számhordozhatóság bevezetése, Központi Referencia Adatbázis (KRA).
2005 Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve (ANFT).

Európában jellemző számozási rendszerek
A nemzetközileg elterjedt számozási rendszerek az ITU-T E-sorozatú ajánlásait köve-
tik. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű az E.164-es Ajánlás, amely a nemzetközi nyil-
vános távközlés számozási terve. Az Ajánlás szerint nemzetközi hívások esetén szük-
séges csak a teljes nemzetközi szám tárcsázása, a belföldi hívásokhoz elegendő a bel-
földi szám, a körzeten, szolgáltatáson vagy hálózaton belüli híváshoz pedig elegendő 
lehet csak az előfizetői szám tárcsázása is. Háromféle formátum (nemzetközi, belföldi, 
előfizetői) megkülönböztetése kétfajta előtétet (nemzetközi és belföldi) igényel, míg a 
kétféle formátum (nemzetközi és belföldi) alkalmazása egyetlen előtétet (nemzetközi) 
tesz szükségessé. Az ITU-T ajánlása a nemzetközi előtétre: 00, a belföldi előtétre 0.

Míg nemzetközi hívások esetén a nemzetközi előtétet és a teljes nemzetközi számot 
tárcsázzuk, belföldi hívások esetén az alkalmazott formátumok számától függően nyílt 
vagy zárt számozásról beszélhetünk.

Az Európai Unió tagállamainak távközlési piacán az EU irányelvek szerint szabályo-
zott verseny van. A szabályozás egyik fontos alapelve, hogy egyenlő feltételeket kell 
biztosítani a verseny valamennyi résztvevője számára. Ennek egyik fontos eszköze a 
számozás, a számgazdálkodás megfelelő szabályozása. A tagországokban a számo-
zási rendszer kialakítása alapvetően nemzeti hatáskörbe tartozik. A nemzeti számozá-
si terveket az országok szabályozó hatóságai dolgozzák ki, de ezeknek meg kell felel-
niük az EU direktívákban megfogalmazott kötelező elvárásoknak, valamint figyelembe 
kell venniük egyes nem kötelező erejű ajánlásokat is. 

A számozási rendszerek Európában tehát nem egységesek, de vizsgálatukból né-
hány következtetés levonható. A kilencvenes évek közepéig nem volt zárt számozási 
rendszer használatban, azonban azóta a vizsgált országok több mint fele zárta számo-
zási rendszerét. Zárt számozási rendszer esetén csak egyfajta tárcsázási mód megen-
gedett, minden belföldi hívásnál a teljes belföldi számot tárcsázni kell. Ebben az eset-
ben belföldi előtétre nincs szükség. A zárt számozási rendszerre való áttérés gyakor-
latilag mindig együtt jár az egységes belföldi számhossz bevezetésével. Az egységes 
belföldi számhosszt sok olyan országban is kialakították, ahol nem zárták a számozá-
si rendszert. A számozási rendszerek átalakításánál a meglévő számokat általában 
csak a szükséges mértékben változtatták, többnyire nem vezették be a sávos számo-
zási rendszert. A sávosítást, illetve annak valamely formáját csak néhány országban 
alkalmazták, elsősorban ott és olyan mértékben, ahol ez segítette az egységes belföl-
di számhossz kialakítását.
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A számozás hazai jogszabályi háttere, aktuális szabályozási 
kérdései

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 2004. január elsején lé-
pett hatályba oly módon, hogy egyes rendelkezései ettől eltérő időpontokban hatályo-
sultak. Az Eht. megőrizte az azonosítókra vonatkozó korábbi követel ményeket, a Frek-
venciák Nemzeti Felosztási Tervével (FNFT) azonos kezelés érdekében pedig az Azon-
osítók Nemzeti Felosztási Tervét (ANFT) is kormányrendelet szintjére emelte.

Az Eht. 4. § (1) b) pontja értelmében a kormánynak gondoskodnia kell az elektronikus 
hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII.16.) 
Korm. rendelet (ANFT) legalább háromévenként történő felülvizsgálatáról, továbbá ar-
ról, hogy az első felülvizsgálat 2005. július 1-jéig készüljön el. A Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság (NHH) feladata közreműködni a hatáskörével összefüggő jogszabályok előkészí-
tésében. Ennek megfelelően az NHH műszaki főigazgató-helyettesi területének szak-
mai előkészítő feladata van az ANFT 2008-ban esedékes felülvizsgálata során, amelyet 
a fejlődési trendek és hatásainak ismeretében elvégeztünk. 

Az első felülvizsgálatot követő három évben folyamatosan gyűjtöttük az azonosító 
szabályozással és gazdálkodással kapcsolatban felmerülő problémákat és jogszabályi 
anomáliákat. A jelenlegi felülvizsgálat során ezek figyelembe vételével, külső szakértők 
bevonásával áttekintettük a számozást érintő jogszabályi háttér egészét. Az Eht., vala-
mint az ennek felhatalmazása alapján kiadott, azonosítókra vonatkozó kormány és mi-
niszteri rendeletek hierarchiáját, kapcsolatait az 1. számú ábra szemlélteti.

1. számú ábra Jogszabályi háttér

Az ANFT 2008. évi felülvizsgálata folyamán feltárt, a jelenlegi jogszabály módosí-
tás során szükséges változtatásokat saját hatáskörben készítettük el. A változások az 
ANFT mellett főként az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gaz-
dálkodás rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendeletet érintik.

2003. évi C. törvény 
az elektronikus hírközlésről 

164/2005 (VIII.16.) 
Korm. rendelet 

46/2004 (III.18.) 
Korm. rendelet 

184/2005 (IX.13.) 
Korm. rendelet 

11/2005 (IX.28.) 
IHM rendelet 

55/2007 (V.31.) 
GKM rendelet 
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A felülvizsgálat alatt tanulmányozott kérdéskörök egy része túlmutat a jelenlegi jog-
szabály módosításon. Felvetődtek ugyanis olyan problémák, amelyek megoldásának 
előkészítése hosszabb időt igényel, megvalósításukhoz pedig a szabályozási környe-
zet átfogó - és nem csupán a számozást érintő - módosítására van szükség.

A számozás szabályozási környezetének jelenlegi felülvizsgálata során felmerült 
problémákat, illetve az ezek megoldását szolgáló főbb változtatásokat az alábbi témák 
szerint csoportosíthatjuk:

rövid számok és különleges díjazású számok használata,• 
helytől független (nomadikus) elektronikus hírközlési szolgáltatás számai,• 
mobil előfizetői számok felülvizsgálata,• 
azonosító kijelölési feltételek pontosítása,• 
jogszabályi anomáliák feloldása.• 

Rövid számok és különleges díjazású számok

Rövid kódok és rövid kód tartományok felosztása
00  nemzetközi előtét (NE)
06  belföldi előtét (BE)

104
105
107
112

 segélyhívó számok 

116*  harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai
118*  országosan elérhető telefontudakozó számok
12*  elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
130
131  kiegészítő szolgáltatás előtétek

139*  közcélú adománygyűjtő számok
14*  különös díjazású országos számok
15*  közvetítő választó előtétek (KVE)
17*  elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
18*  közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai
190
191
192
193
194
197
198
199

 telefonos kezelői szolgáltatások számai

A * a számtartományokat jelöli.
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14cd(e) rövid számok
A 14cd(e) rövid számok jelenlegi szabályozása ellentmondást tartalmaz abban a te-
kintetben, hogy mely szolgáltató - a telefonszolgáltató vagy a számhasználó -nyújthat 
ezen számokon szolgáltatást.

Az ANFT szerint a 14cd(e) rövid számok a telefonszolgáltató szolgáltatásainak or-
szágos elérhetőségét teszik lehetővé. A 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet (gazdálko-
dási rendelet) értelmében viszont a kijelölési engedély jogosultja a szám használatára 
számhasználót is feljogosíthat. Mivel feljogosítás esetén - amennyiben nem telefonszol-
gáltató a feljogosított számhasználó - már nem a telefonszolgáltató szolgáltatásának 
elérését teszi lehetővé a szám, a 14cd(e) rövid számok használatát kiterjesztenénk a 
számhasználók szolgáltatásaira is.

Ezzel a módosítással a számokon tetszőleges tartalmú szolgáltatások nyújthatók, 
azonban az emelt díjas szolgáltatásokat egyértelműen kizárjuk a tartományból. Ennek 
érdekében a meghatározásba beillesztjük, hogy a számok csak díjmentesen vagy ked-
vezményes díjazással hívhatók, a zöld számok (szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám 
[SHS]=80) és kék számok (SHS=40) feltételei szerint. Ezzel együtt, az átláthatóság növ-
elése érdekében javasoljuk az SHS=40-es szolgáltatás számok elnevezésének módo-
sítását, osztott díjas számokról „kedvezményes díjazású számok”-ra, amellyel párhu-
zamosan természetesen a szolgáltatás is meghatározásra kerül az ANFT-ben. 

Különleges díjazású számok
Az emelt díjas és az emelt díjas megkülönböztetett (SHS=90 és SHS=91) szolgáltatá-
sok elnevezése félreértésre ad okot. A felhasználók számára a megkülönböztetett jelző 
használata az általánostól való eltérést sugallja, erről pedig sokan a felnőtt tartalomra 
asszociálnak, holott pont ebben a kategóriában nem nyújtható ilyen tartalom. Az átlát-
hatóbb szabályozás érdekében a módosítások értelmében a különleges díjazású szá-
mok elnevezése a 2. számú ábra szerint változik.

Elnevezés SHS

Különleges  
díjazású  
számok

Különös  
díjazású számok

Díjmentes számok
(zöld számok, a hívott fél fizet) 80

Kedvezményes díjazású 
számok 

(kék számok, a szolgáltatók 
szempontjából megosztott 

díjazású számok)

40

Emelt díjas  
számok

Emelt díjas, díjkorlátmen-
tes számok 90

Emelt díjas, díjkorlátos 
számok 91

2. számú ábra Különleges díjazású számok elnevezése a hívó szemszögéből
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Időszakos közcélú adománygyűjtő számok
A több évvel ezelőtti magyarországi árvízi helyzet hatására, a szolgáltatók kérelmére 
kijelölésre került hat szolgáltató részére a 1749 telefonszolgáltató hálózatához rend-
elt szám, melyet időszakosan - szükségállapotban - használhattak „árvízi segélyvonal 
(adománygyűjtés)” céljára. Az erre a számra kiadott kijelölési engedélyeket a jogsza-
bály alapján vissza kellett vonni, ugyanis a szám használata hat hónapnál hosszabb 
ideig szünetelt.

Mivel az előbbiekben említett karitatív tevékenységre társadalmi igény mutatkozik, a 
szükségállapothoz és veszélyhelyzethez kapcsolódó időszakos adománygyűjtő tevé-
kenységhez azonban a fenti szám nem illeszkedik, továbbá erre a célra a jelenlegi jog-
szabály más megfelelő hívószám tartományt sem tartalmaz, az ilyen jellegű adomány-
gyűjtésre a 139d rövid számtartomány rendszeresítését javasoljuk. A számokat szük-
ségállapot és veszélyhelyzet időszakára, a magyarországi károsultak megsegítésére 
lehet megnyitni, az egyes számok megnyitását az NHH a honlapján teszi közzé. A szá-
mok használatára, adományok gyűjtésére minden kiemelkedően közhasznúnak minősí-
tett szervezet jogosult. A kijelölés azon elektronikus hírközlési szolgáltatók részére tör-
ténik, akik rendelkeznek az adománygyűjtő szervezet meghatalmazásával. A szolgálta-
tóknak a szám a feladat elvégzésének idejére, legfeljebb három hónapra jelölhető ki. A 
139d számokon „emelt díjas, díjkorlátos” szolgáltatás nyújtható az erre vonatkozó fel-
tételekkel. A számmal együtt közzé kell tenni a hívásdíjat, alkalmazni kell a tartalom és 
díjkorlát előírásokat, valamint az előfizető kérésére a számnak letilthatónak kell lennie. 
Az így megnyitott rövid szám tartomány, amelyre az eddigiektől eltérő, speciális feltét-
eleket kell kialakítani, megfelel az igényelt adománygyűjtés céljára.

Helytől független (nomadikus) elektronikus hírközlési szolgáltatás 

Az SHS=21-es számok helytől független (nomadikus) elektronikus hírközlési szolgálta-
tás nyújtására jelölhetők ki, azonban a jogszabályokból hiányzik a szolgáltatás megha-
tározása. Az azonosítógazdálkodási jogszabályokban több olyan jogszabályi pont van, 
amely helyhez kötött telefon- illetve mobil rádiótelefon szolgáltatók számára ír elő köt-
elezettségeket, illetve ad jogokat, de nem rendelkezik hasonló kötelezettségekről, illet-
ve jogokról a (csak) helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szol-
gáltatók számára.

A probléma megoldásához szükség van az ANFT-ben a helytől független (nomadi-
kus) elektronikus hírközlési szolgáltatás, valamint a telefonszolgáltatást és a nomadi-
kus szolgáltatást magába foglaló beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatás meg-
határozására. Továbbá ki kell terjeszteni az ANFT-t és a gazdálkodási rendeletet a be-
szédcélú elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési szolgáltatásokra. 
A szolgáltatás meghatározása pontosítja az SHS=21-es számok használatának feltét-
eleit, a gazdálkodási rendelet kiterjesztésével pedig a beszédcélú elektronikus hírköz-
lési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók is jogosulttá válnak meghatározott típusú azono-
sítók használatára.

A meghatározások értelmében a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózat olyan nyil-
vánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózat, amely alkalmas hálózati végpontok kö-
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zött beszéd, továbbá más kommunikációra, (így különösen a telefax és adatkommuni-
kációra,) és amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítással 
lehetővé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását. A no-
madikus beszédcélú szolgáltatás pedig olyan nem mobil beszédcélú elektronikus hír-
közlési szolgáltatás, amely a hívások kezdeményezése és fogadása céljából a szolgál-
tatást nyújtó hálózat tetszőleges hozzáférési pontján elérhető, azaz a szolgáltatáshoz 
való hozzáférés nincs egy adott hozzáférési ponthoz rendelve.

Mobil előfizetői számok felülvizsgálata

Tárcsázás
A mobil számhordozás bevezetése óta a hordozott számmal rendelkező készülékről kez-
deményezett 7-jegyű, előfizetői szám formátumú tárcsázásnál nem egyértelmű, hogy a 
szolgáltató a hívott számot melyik SHS-sel egészíti ki.

A fentiek miatt javasoljuk a jelenlegi rendeletben meghatározott előfizetői szám for-
mátumú tárcsázást megadott határidővel megszüntetni, és csak a nemzetközi NE-36-
SHS-ES, illetve a belföldi BE-SHS-ES alakú tárcsázást engedélyezni, ahol NE a nem-
zetközi előtétet, BE a belföldi előtétet és ES az előfizetői számot jelöli. A módosítás-
ról az előfizetők tájékoztatása a mobil szolgáltatók feladata, ennek során a nemzetközi 
számformátumot célszerű az előfizetőknek javasolni.

A Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) már jelezte azt a problémát, hogy előzetes szá-
mításai alapján, a jelenlegi gazdálkodási előírások mellett az SHS=30-as számozási 
tartomány rövid időn belül szűkös erőforrásnak bizonyul.

A mobil hálózatokban a tárcsázás zárása azzal az előnnyel is jár, hogy ezt a prob-
lémát áthidalja. A tárcsázás zárásával ugyanis kijelölhetővé válik a 0 és 1 számjegy-
gyel kezdődő előfizetői számtartomány is, így ha azt az NHH megnyitja a mobil szol-
gáltatók számára, akkor minden mobil SHS-ben 2-2 millió számmal bővülhet az előfi-
zetői számtartomány.

A tárcsázási mód változásával tehát egyrészt csökken a téves hívások száma, más-
részt lehetőség nyílik a mobil előfizetői számtartomány bővítésére.

SHS
Előfizetői 

szám (ES) je-
lenleg

Előfizetői 
szám (ES) a 

tárcsázás zá-
rását köve-

tően

Kijelölhető tízez-
res számmező 
jelenleg [db]

Kijelölhető tízezres 
számmező a tár-

csázás zárását kö-
vetően [db]

20 200 0000 - 
999 9999

000 0000 - 
999 9999 800 1000

30 200 0000 - 
999 9999

000 0000 - 
999 9999 800 1000
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50 200 0000 - 
999 9999

000 0000 - 
999 9999 800 1000

60 200 0000 - 
999 9999

000 0000 - 
999 9999 800 1000

70 200 0000 - 
999 9999

000 0000 - 
999 9999 800 1000

3. számú ábra Mobil számkapacitás

Virtuális mobil rádiótelefon-szolgáltatás
A gazdálkodási rendelet nem teszi lehetővé a lehetőségét annak, hogy egy virtuális mo-
bil rádiótelefon-szolgáltató (MVNO) számára a hatóság számmezőt jelöljön ki, vagy az 
MVNO mobil rádiótelefon-szolgáltatótól számmezőt vegyen át. A gazdálkodási rendel-
et szerint mobil számmező csak mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására bejegyzett, 
jogerős frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező szolgáltató kérelmére jelölhető ki, 
a kijelölt számmező a szolgáltató hálózatához eredetileg hozzárendelt SHS-hez tarto-
zik, és ez a számmező másik szolgáltatónak nem adható át.

A fenti problémák megoldására javasoljuk az MVNO-k megjelenésével számukra a 
jelenleg használaton kívüli 60-as SHS megnyitását. Javasoljuk megtartani azt az el-
vet, hogy a frekvenciával rendelkező mobil rádiótelefon-szolgáltatók csak az eredetileg 
hozzájuk rendelt SHS=20, 30, 70 tartományból kérhessenek számot mindaddig, amíg 
a tartományban van kijelölhető számmező. Ha a számtartomány kimerül, az SHS=60-
as tartományból kérhetnek számmezőt.

Az MVNO-k piacra lépésének lehetővé tételére kétféle számozási lehetőséget biz-
tosítunk. Egyrészt kérhetnek számmezőt a megnyitásra kerülő új, SHS=60-as szám-
tartományból, másrészt, ha hívásirányítási, üzleti szempontból előnyösebb, akkor kér-
hetnek a „host” mobil rádiótelefon-szolgáltatóhoz rendelt SHS tartományból is, a „host” 
szolgáltató engedélyével.

A fenti módosítás megteremti a lehetőségét, hogy az MVNO-k számozási erőforrás-
hoz jussanak.

Kisebb számblokkok kezelése
A hatóság a belföldi számokat - a mobil számok kivételével - ezres számmezőkben jel-
öli ki, a mobil számokat pedig tízezres számmezőkben, ami korlátozhatja az MVNO-k 
piacra lépését. Javasoljuk, hogy a mobil számokat is ezres számmezőkben jelölje ki a 
hatóság, mivel a kisebb számblokkok kezelése elősegíti az MVNO-k piacra lépését, va-
lamint egységesíti a gazdálkodási módszereket.

Azonosító kijelölési feltételek pontosítása

Jelenleg a hatóság a szolgáltató által kért konkrét azonosítót, illetve számmezőt jel-
öli ki, ami a számtartományok felaprózódásához vezethet. Az azonosító felhaszná-
lás hatékonyságának növelése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az NHH bizonyos 
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résztartományokat zárolhasson, melyeket abban az esetben nyit meg, ha a kijelölhe-
tő azonosítók száma egy adott határ alá csökken. A hatékonyabb azonosító felhaszná-
lást segíti, ha új számtartományok megnyitása esetén csak bizonyos résztartományok 
megnyitására kerül sor.

Az elmúlt időszakban problémát jelentett, hogy például tranzitszolgáltatók részéről is 
felmerült az igény jelzéspont kódok használatára, azonban a jogszabály szerint jelen-
leg a hatóság jelzéspont kódot csak telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak jelölhet 
ki. A kijelölési feltételek pontosítására tettünk javaslatot, hogy jelzéspont kódot a ható-
ság bármely elektronikus hírközlési szolgáltató számára kijelölhessen, és így a hírköz-
lési piac fejlődésével felmerülő igények kielégíthetők legyenek.

Jogszabályi anomáliák feloldása

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján összegyűjtött jogszabályi anomáliák megszünte-
tése érdekében a felülvizsgálat során elkészített módosítások feloldják a jelenlegi jog-
szabályokban lévő belső ellentmondásokat, beillesztik a jogszabályokból hiányzó meg-
határozásokat, illetve pontosítják az azokban szereplő elnevezéseket. 

A jelenlegi jogszabály módosításon túlmutató kérdések

Az ANFT felülvizsgálata során vizsgált, de a jelenlegi jogszabály módosításon túlmuta-
tó problémák közé tartozik például a számhasználati jogosultság átengedésének kér-
dése vagy a tudakozó szolgálatok számozása.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során megállapította, hogy 
a földrajzi számmezők esetében számmező részek szolgáltatók közötti átadására ke-
rült sor a gyakorlatban. Ez jogszabály ellenes, ugyanis a hatályos gazdálkodásról szóló 
rendeletben foglaltak szerint a kijelölési engedély más szolgáltatóknak át nem engedhe-
tő. A probléma megoldására feltétlenül szükség van, a döntéshez azonban konkrét al-
kalmazási példák vizsgálatára és részletes indoklásra van szükség, melynek előkészí-
tése hosszabb időt igényel, a jelenlegi ANFT módosításba biztosan nem kerül be.

Jelenleg párhuzamosan használatosak a 197, 198, 199 és a 118(de) számok tudako-
zódás céljára. A tudakozó szolgálatnál a problémát nem a számozás milyensége okoz-
za, hanem valójában a mögöttes szolgáltatás tartalmának szabályozatlansága a prob-
léma. Mindaddig, míg a szabályozási környezet átfogóan nem rendeződik, nem indo-
kolt a számozás szabályainak módosítása, a probléma megoldása túlmutat az ANFT 
keretein.

A szükséges jogszabály módosítások előkészítése folyamán elvégeztük a szabad 
SHS-ek számának felülvizsgálatát is. A következő ANFT felülvizsgálat az Európai Unió 
új keretszabályozásának bevezetése (New Regulatory Framework) miatti Eht. joghar-
monizáció után, 2010-2011-ben várható. Az SHS-ek felülvizsgálata ezen felülvizsgá-
lattal összhangban szükségessé válhat, addig azonban a jelenlegi szabad SHS-ek el-
egendőnek mutatkoznak.
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Kitekintés
Az elmúlt években a piac olyan gyors fejlődésen ment keresztül, hogy szükségessé vált 
az azonosítókkal kapcsolatos szabályozói elképzelések felülvizsgálata. Új technológiai 
megoldások és szolgáltatások sokaságának megjelenése, a távközlés, az informatika 
és a média konvergenciájának kibontakozása, a mobilitás különféle differenciált formá-
inak körvonalazódása a piacon az azonosítók világának átalakulását is eredményezi. 
Mindezek óhatatlanul szükségessé teszik az azonosítókra vonatkozó szabályozási stra-
tégia újragondolását, amit gondos előkészítést követően megkezdtünk. Az ANFT 2008. 
évi felülvizsgálata keretében aktuálisan elkészített jogszabály módosításoknál termé-
szetesen már a stratégiai elképzeléseket is figyelembe vettük, és igyekszünk minden 
ezen irányvonal ellen ható fellépést kivédeni.
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Technológia-semlegesség a szabályozásban

Nagy Péter
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

1055 Budapest Kossuth tér 6–8.

Kivonat
Az előadás be kívánja mutatni a szabályozás történetét nagy vonalakban, a tech-
nológiai konvergencia hatását a szabályozás konvergenciájára. Az EU Keretirány-
elv bevezette a technológia-semlegessség fogalmát és ezt járja körbe az előadás 
először definíció szinten majd jogszabályi megjelenés szintjén. Az előadás utol-
só részében bemutatjuk a szabályozás jelenlegi felülvizsgálatának részeredmé-
nyeit és a lehetséges (fejlődési) irányokat.

Az itt közölt írás néhány sarokponthoz kíván támpontot adni, némi forrást mutatva. 
Az előadás anyagával együtt mutat teljes képet. A közeljövő eseményeit bemutató rész 
a kiadvány lapzártáját figyelembe véve nem lehet teljesen naprakész, tekintettel a Bi-
zottság és a Tanács aktuális eljárására.

A szabályozás korai szakaszá-
ban a technológia alapú szabá-
lyozás kialakulása annak volt kö-
szönhető, hogy egy szolgálat – egy 
technológia elv érvényesült. Tekin-
tettel arra, hogy nem volt még he-
lyettesítő termék, ezért a hírközlési 
szektor egyes ágazatai egyes tech-
nológiához kötődtek világszerte. A 
hírközlési szektorba tartoztak a táv-
író, távbeszélő, kábeltv, műsorszó-
rás, posta stb. Ezen technológiákon 
meghatározott adatfolyam volt csak továbbítható. Szöveges kommunikáció, beszéd-
kommunikáció, audio- és videojel, levelek. Az egyes szolgálatok/hálózatok között nem 
volt jellemző az átjárás. Célszerűnek tűnt a szabályo-
zó részéről a technológiát szabályozni és így ezen ke-
resztül a szolgáltatást.

a konvergencia megjelenése a technológiában ezt 
a fajta „rendet” felborította. Más-más szolgálattal lehe-
tett azonos tartalmat közvetíteni illetve egy adott szol-
gálaton más-más tartalom is átvihető volt. Megjelent 
a helyettesítő termék fogalma. Könnyen érthető pél-
da a szélessávú internet szolgáltatás igénybe vétele 
különböző technológiákon: ADSL, CATV, bérelt vonal, 
WLAN. Megfelelő környezet alakult ki a technológia- 

 Ágazat Tartalom

H
írk

öz
lé

s

Távíró szöveges

Távbszélő beszéd

Kábeltv audio- és videojel

Műsorszórás audio- és videojel

Posta írott dokumentum

 

Informatika 

Média Távközlés 
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semlegesség fogalmának bevezetésére, a szabályozás a technoló-
giától való eltávolodására / elszakadására. A hagyományos postai 
tevékenység leválasztásával kialakul az elektronikus hírközlés.

Szabályozás konvergenciája (távközlési-, informatikai-, média 
terület szabályozása). A távközlés hagyományosan erősen szabvá-
nyosított terület, kormányzati szinten képviselt (minisztérium(ok) itt-
hon KHVM, IKB, IHM, GKM, KHEM, MeH), nemzetközi szervezettel 
moderált (ITU, ETSI stb), erős nemzetközi koordináció. Az informa-
tika de facto szabványokon alapult, gyártói szinten erős befolyás, 
nemzetközi szervezettel moderált. A média terület szerzői jogokkal 
védett, helyi szabályokon alapul, önálló média hatóság.

Technológia-semlegesség definíciója:
In a telecoms regulatory context, the concept of technology neutrality means that dif-

ferent technologies offering essentially similar services should be regulated in similar 
manners. However, technologies offering similar services do not necessarily have simi-
lar features in all aspects, and exactly identical regulations may, therefore, result in the 
advantage of one technology over another in the market. Technology neutral regulati-
on can, consequently, include slightly differing regulations for different technology solu-
tions in the same market segments.1

Keretszabályozás, Technológia-semlegesség az EU-ban
Az 1987-es liberalizációról szóló Zöld könyv még nem ismeri a fogalmat. 1998-től 

beszélhetünk a liberalizáció kezdetéről, a konvergencia hatások érvényesülése tapint-
ható.

Az 1999-es EU Communications Review említi már a technológia-semlegességet:

„A technológia-semlegesség azt jelenti, hogy a szabályozásnak az eléren-
dő célokat kell megfogalmaznia és egyik technológia alkalmazását sem sza-
bad kikötnie vagy kitiltania a célok eléréséhez.”

„Technological neutrality means that legislation should define the objecti-
ves to be achieved, and should neither impose, nor discriminate in favour of, 
the use of particular type of technology to achieve those objectives”

Már ebben a korai dokumentumban is megjelennek azonban olyan megfogalma-
zások, melyek jelzik, hogy a technológiai semlegesség elvét nem lehet minden határ-
on túl erőltetni, a szabályozásnak maradnak azért specifikus elemei olyan területeken, 
ahol ez elkerülhetetlen. Külön kiemeli, hogy a technológia-semlegesség elvének beve-
zetése semmilyen értelemben nem válhat eszközévé piaci korlátozó intézkedések be-
vezetésének2.

2002. március 7-én elfogadta az Európai Parlament és az Európai Tanács az „új” sza-
bályozási keretcsomagot. Több direktívából áll a csomag, melyek Keretirányelv, Enge-
délyezési Irányelv, Hozzáférési Irányelv, Egyetemes Szolgáltatási Irányelv valamint az 

1 http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.1833.html 
2  “However, the principle of technological neutrality should not be used as a means to introdu-

ce more restrictive rules in any market.” 
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Adatvédelmi Irányelv. Az irányelvek 2003 júliusában léptek hatályba.
A Keretirányelv 8. cikkének (1) pontjában a második bekezdés a következőt mondja:

„A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelvben és a külö-
nös irányelvekben meghatározott szabályo-zási feladatok – különösen a ha-
tékony verseny biztosítását célzó szabályozási feladatok – ellátása során, a 
nemzeti szabályozó hatóságok a lehető leg-nagyobb mértékben vegyék figy-
elembe a technológia-semleges szabályozás kívánalmát.”

„Member States shall ensure that in carrying out the regulatory tasks spe-
cified in this Directive and the Specific Directives, in particular those designed 
to ensure effective competition, national regulatory authorities take the utmost 
account of the desirability of making regulations technologically neutral.”

A Keretprogram technológia-semleges, arra törekszik elsősorban, hogy stabil és kis-
zámítható környezetet biztosítson a beruházásoknak és az innovációs tevékenységek-
nek. A részletes szabályozás és a nemzeti hírközlési hatóságok tevékenységében kell 
visszatükröződnie a technológia-semlegességnek.

A paradigmaváltást jól szemlélteti a távközlés, hírközlés, elektronikus hírközlési ter-
minológia változás, mely az angol kifejezés használatában is megmutatkozott. It is not 
about telecommunications or communications or infocommunications but „electronic 
communications networks and services” in general3.

Szabályozás felülvizsgálata
2007. november 13-án az Európai Bizottság benyújtotta javaslatát a 2003-as EU sza-
bályozási keretrendszer felülvizsgálatára. Az ügy döntéséhez az Európai Parlament és 
az Európai Tanács együttes jóváhagyása szükséges.

Szeptember elején még 7 konkrét előremutató módosítást mutatott az európai fog-
yasztók érdekében a releváns dokumentumokat gyűjtő EU-s portal4: 

1. More transparency and better information for consumers, 2. „Broadband for all”, 
3. Switching service providers in 1 day without changing number, 4. Better data pro-
tection: mandatory notification of security breaches, 5. Better access for users with di-
sabilities, 6. Securing basic „Net Freedoms”, 7. A more effective 112 European emer-
gency number

A szeptember 2-i parlamenti ülés előtt további 6 nyitott kérdésről5 tárgyalt a Parla-
ment és a Tanács: 

1. Independence of national telecoms regulators, 2. Functional separation, 3. Spect-
rum: The digital dividend and „broadband for all”, 4. Investment into new networks, 5. 
Number portability for European consumers, 6. European Telecoms Regulator

3  Dr. Bartolits István Szabályozás és technológia semlegesség című előadása a VIII. Országos 
Neumann Kongresszuson, 2003. október 15-17.

4 http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/index_en.htm
5  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/551&format=HTML&a

ged=0& language=EN&guiLanguage=nl
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Továbblépések
A Bizottság előterjesztésének főbb elemei tárgyalásra kerülnek az EU intézményei-
ben az együttdöntési eljárás szerint. Amikor elfogadásra kerül, a nemzeti jogrendek-
be át kell ültetni.

Az EU 2003-as szabályozási keretcsomag felülvizsgálatának ütemterve:
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Parlamenti plenáris ülésen szavazás (első olvasatban): 2008. szeptember 22-• 
25, (2)
Közös álláspont a Tanácson belül: 2008. november 27, (9)• 
Második olvasatban a Parlamenti ülésen: 2009 eleje (11)• 
A Tanács tárgyalja második olvasatban és elfogadás: 2009 március (18)• 
A módosított direktívák hatályba lépése (Framework, Access and Framework • 
Directives and the directive amending the Universal Service and ePrivacy 
Directive and Consumer Protection): 2009 tavasz (20)
A szabályozás hatály-ba lépése: 2009. december 31.• 
Az irányelvek nemzeti jogrendbe való átültetése: 2010 vége• 

Telekom-csomag: vita az EP-ben6

A szeptember végén tartandó parlamenti szavazás előtt az uniós hírközlési jogszabály-
csomag plenáris vitáját tartották szeptember 2-án Brüsszelben. A szabályozás kiterjed 
a mobil- és vezetékes telefonszolgáltatásokra, a műsorszórásra és az internetre is. A 
cél a fogyasztóvédelem erősítése és a frekvenciahasználat modernizálása.

Az Európai Parlament négy jelentésben foglalkozik a jogszabálycsomaggal. Az egyik 
jelentéstevő, Catherine Trautmann (szocialista, francia) azt mondta, az elektronikus 
hírközlés az EU GDP-jének 3 százalékát adja. Szerinte a keretirányelvet úgy érdemes 
módosítani, hogy az a fogyasztóknak könnyebb, olcsóbb, gyorsabb hozzáférést, az ipar-
ágnak pedig tisztességes versenyt, beruházásbarát környezetet hozzon.

Pilar Del Castillo Vera (néppárti, spanyol), az Európai Elektronikus Hírközlési Piac-
felügyeleti Hatóság létrehozásával foglalkozó jelentés felelőse azt mondta, a parlament 
a felelősségmegosztást és a társfinanszírozást támogatja a szabályozásnál. 

Patrizia Toia (liberális, olasz) a digitális átállás révén felszabaduló frekvenciák fel-
használásánál egységes európai megközelítést javasolt. A rádiófrekvenciák szerinte 
„társadalmi értékkel bíró közjavak”, amelyeket a polgárok javára kell felhasználni. Ez 
segíthet a „digitális szakadék” áthidalásában is - tette hozzá.

Malcolm Harbour (EPP-ED, UK), az „Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgálta-
tások, a magánélet és a fogyasztók védelme” című jelentés témafelelőse arról szólt, 
hogy a fogyasztóknak világos tájékoztatást kell adni az árakról, a szerződési feltételek-
ről és a személyes adataikat fenyegető veszélyek elleni védekezés lehetséges módja-
iról. Harbour beszélt a segélyhívó szolgáltatások fontosságáról és a fogyatékkal élők 
igényeinek figyelembe vételéről.

Az eljárás nyomon követhető a PreLex7-ben. 
Ezen területeken várhatóan a rendezvény idejéig lesz még elmozdulás, azokat az 

előadás keretében kívánom vázolni.
Az új szabályozási keretcsomag hatályba lépése függ a jogalkotási folyamat sebes-

ségétől, de a Bizottság bízik abban, hogy 2010-től már hatályos lesz.

6  http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/052-35778-245-09-36-909-
20080901IPR35777-01-09-2008-2008-false/default_hu.htm 

7  http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
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Távközlési infrastruktúrák engedélyezési, építési 
kérdései, szélessávú hálózatok fejlődése

Slyuch András
igazgató

slyuch@nhh.hu
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 

Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 43.

Kivonat
Az előadás áttekinti a távközlési hálózatok engedélyezési kérdéseit, a hagyo-
mányos, illetve az új generációs hálózatok engedélyezési tapasztalatait, az en-
gedélyezés, építés nehézségeit a hatóság szemszögéből. Kitér a GVOP-s pá-
lyázatok engedélyezési tapasztalataira, a megépült hálózatok szolgáltatási 
kérdéseire. Rövid tájékoztatást ad az egyetemes szolgáltatás helyzetéről, az egye-
temes előfizetők darabszámának változásáról, a legújabb szélessávú adatokról.  
Röviden szemlélteti a hagyományos és a korszerű hálózatok szolgáltatási kérdé-
seit, annak tapasztalatait, a hatóság által érzékelt ügyfélpanaszokat. 

Az előadás a szeminárium címének megfelelően a távközlési informatikai hálózatok, 
kérdését járja körbe. A társadalommal való haladás a korszerű szolgáltatások igény-
bevételének kulcskérdése a hálózatokhoz való hozzáférés. Korábban az Egyetemes 
Távbeszélő Szolgáltatás biztosítása volt az alapkövetelmény jelenleg már a szélessá-
vú internethez való hozzáférést tekinthetjük annak.

A szélessávú internet hozzáférés biztosítása az EU illetékes vezetőjének véleménye 
szerint is, szükséges a társadalmi haladás érdekében. „A szélessávú szakadék” bezá-
rása alapkövetelménynek számít.
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Röviden bemutatásra kerül a távbeszélő állomások darabszámának helyzete, a szé-
lessávú előfizetői darabszámok növekedése, illetve a különböző technológiák közötti 
elosztása. A technológiák közötti versenyről is beszélhetünk, (sodrott érpár, optika ká-
bel tv hálózatok, informatikai hálózatok, mobil telefonhálózatok, rádiós rendszerek, mű-
holdas rendszerek stb.). Természetesen a felhasználó részéről ezek egyre lényegte-
lenebb követelmények, számára az a fontos, hogy versenyképes áron és jó minőség-
ben kapja a szolgáltatást.

Összefoglalásra kerül a jogszabályi hátér, a jogszabályalkotás, a jogszabályok alkal-
mazása, hatósági kérdések az e téren felmerült tapasztalatok. Egyértelműnek látszik, 
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hogy az új generációs hálózatok (NGN) építése, optikai gerinc irány hálózat építése lé-
nyeges kérdés evvel foglalkozni szükséges. 

A technológiák versenye újra előtérbe helyezte az építések kérdését, illetve ennek fi-
nanszírozását. A pályázatok által biztosított forrásokból finanszírozott építéseknek saj-
nos sajátos következménye lett a versenytársak hátráltató magatartása. A különböző 
egyeztetési problémák fellebbezések, feljelentések, hátráltatják az építkezések meg-
valósulását, és a Hatóságnak jelentős többletmunkát okoznak, érdemi ügyintézéstől 
erőforrást vonnak el.

Az előadás foglalkozik a társhatóságok helyzetével és az engedélyezés építés so-
rán jelentkezet egyéb problémákkal is.

Röviden megemlítésre kerül a szolgáltatási tapasztalatok, ügyfélproblémák, pana-
szok helyzetével is.

A Magyarországi mobil-előfizető darabszáma töretlenül változik, ennek ellenére a ve-
zetékes hálózat átépítések nem kerültek, kerülnek le a napirendről, sőt bizonyos helye-
ken véleményem szerint virágkorát éli. (optika, ethernet,)

Az aktív mobil előfizetések számának alakulása (ezer db)
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Szabványosítás és közbeszerzés  
az informatika területén

Nóbik Lajos
IBM Magyarországi Kft.

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Kivonat
Az informatika területén a nemzetközi és európai szabványosítási szervezetek 
(ISO, IEC, CEN, CENELEC) munkájában a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 
vesz részt. Ezen belül fokozott figyelem a CEN és CENELEC szabványok honosí-
tására irányul, ami EU tagságunkból eredő kötelező feladat. Az MSZT teljes jogú 
tagja ennek a két szervezetnek, s így részvételi kötelezettség is terheli a két szer-
vezet döntéshozatali munkájában való részvételre. A szervezetek műszaki bizott-
ságainak munkájában pedig, az anyagi lehetőségektől függően, eseti alapon vesz-
nek részt az MSZT által delegált szakértők. Ugyanakkor az ISO /IEC nemzetközi 
szervezetek munkájában az MSZT többnyire csak megfigyelői státusszal rendel-
kezik, a korlátozott anyagi lehetőségek miatt. A korlátozott szakértői részvétel a 
műszaki bizottságok (TC), az albizottságok (SC) és a munkacsoportok (WG) ülé-
sein azt jelenti, hogy a kidolgozás alatt lévő szabványok műszaki tartalmát érin-
tő fontos döntésekbe nincs beleszólásunk. 

Az elmúlt időszakban az egyik legjelentősebb szabványjavaslat volt az Ecma 
(European Computer Manufacturers Association) által az ISO/IEC-nek benyújtott 
ISO/IEC DIS 29500 jelzetű OOXML. Ez a már 2006. decemberében elfogadott ISO/
IEC 26300 jelzetű ODF (Open Document Format) nyílt szabvány konkurense, az MS 
Office rendszeréhez kapcsolódó gyártói megoldás, amelynek szabvánnyá eme-
lése a közelmúltban – nagy hullámverés mellett – zajlott. A két szabvány megha-
tározó különbsége, hogy az ODF nyílt szabvány, míg az OOXML megvalósítása 
nem platform független.

A szabványosítás egyik fontos vonatkozása a közbeszerzési eljárással kapcso-
latos. Maga a közbeszerzési eljárásnak meg kell felelnie a vonatkozó EU irányelv-
nek (2004/18/EK és az ezt módosító 2005/51/EK és 2005/75/EK), ill. az ezen alapuló 
hazai jogszabállyal (2003. évi CXXIX. törvény). Ez többek között tartalmazza, hogy 
ahol csak lehetséges, ott a meglévő szabványos megoldást vagy ezzel egyenér-
tékű megoldást kell választani. Így a szabványos megoldások üzleti jelentősége 
legalább akkora súllyal bír, mint a műszaki tartalmuk.
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Az internet erőtér

Tétényi István
tetenyi@sztaki.hu

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete
Budapest, 1111 Kende utca 13–17.

Kivonat
A magyarországi internet fejlődésének több szakasza volt. Az 1991-es első internet 
csatlakozástól, a magyarországi kutatói hálózat kialakulásán keresztül, az internet 
szolgáltatás, mint piaci termék meghatározóvá válásáig. Technológiák megjele-
nése, új szolgáltatások piaci bevezetése jelzik a mérföldköveket az internet hazai 
fejlődésének az útján. A magyarországi internet fejlődését több szempont sze-
rint elemezzük, amelyek meghatározóak voltak. A sarokpontok, mint egy bonyo-
lult erőtér elemei, a következők: a távközlési konszolidációk; a távközlési szabá-
lyozás; a funkcionális szeparáció; a magyar szélessáv; az infrastruktúra fejlesz-
tés; a mobil szélessáv; a magyar internet növekedése.

Bevezetés
Ez a cikk elsősorban a 2007. év magyarországi internet fejlődését befolyásoló ten-
denciákat elemzi. internet alatt azt a távközlési szolgáltatást értjük, amely biztosítja 
a számítógépeknek a „világhálózathoz” való csatlakozását. Nem a szociológus vagy 
más társadalomtudós szemszögéből elemezzük a magyarországi internetet, hanem 
annak az iparágnak a szempontjából, amelynek a terméke az internet hálózat, mint 
szolgáltatás. 

Azonosítjuk azokat a tényezőket, amelyek a magyarországi internet fejlődését meg-
határozzák. A legegyszerűbb modell szerint az internet csupán piaci termék; azaz mind-
össze két tényező határozza meg az internetnek mint árúnak a tulajdonságait és ez a 
kereslet-kínálat. Ha azonban az internetre, mint a tudás alapú társadalom egyik meg-
határozó technológiájára gondolunk, akkor a kép rögtön árnyaltabbá válik. 

A cikkben hét sarokpontot határoztunk meg, amelyek mindegyike befolyásolja az 
internet fejlődését. Felvethető az a kérdés is, hogy miért pont hét kulcs pontja van en-
nek az erőtérnek. Tényleges válasz helyett fogadjuk el inkább azt, hogy az erőtér hét 
meghatározó eleme jól azonosítható. A hét kategória nem is teljesen diszjunkt, azaz 
átfedés és esetenként összefüggés is van közöttük. Hasonlóképpen minden felvétel 
pillanatfelvétel, azaz „az internet világa”  is folyamatosan változik. Ennek megfelelő-
en néhány év múlva a ma döntően meghatározó tényezők szerepe megváltozik, azaz 
az internet erőtér átalakul. Ennek a cikknek célja az is, hogy a bennünket körülvevő 
ezernyi hír, elemzés, elképzelés között valamilyen formában „rendet tudjunk rakni”, 
azaz be tudjuk sorolni a hét kategória egyikébe-másikába a történéseket, és ez által 
egyszerűsítsük a képet, hogy világosabban látszódjon az adott esemény várhatóan 
milyen hatással lesz a hazai internetre.
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A sarokpontok, mint egy bonyolult erőtér elemei, a következők: a távközlési konszo-
lidációk; a távközlési szabályozás; a funkcionális szeparáció; a magyar szélessáv; az 
infrastruktúra fejlesztés; a mobil szélessáv; a magyar internet növekedése. 

Első sarokpont: a távközlési konszolidációk
A konszolidáció az üzleti életben egy módfelett gyakori jelenséget takar. Két vállalat egye-
sül, vagy az egyik megszűnik, úgy, hogy a másik vállalat – a felvásárló – a jogutód.  Az EU 
pénzpiacokra vonatkozó Gazdasági és Monetáris Bizottság jegyzett dokumentuma szerint 
[1]:„a konszolidáció megteremti a méret- és a területi gazdaságosság, a szinergiák és a 
költséghatékonyság lehetőségét, és ha ez a piac további integrációjával párosul, a piacok 
likviditásának és teljesítményének előmozdítása révén ösztönözheti a növekedést”.

A regionális-globális folyamatok egyik jellemzője, hogy egyre nagyobb vállalatok jön-
nek létre – „konszolidálódnak”.  A konszolidációnak a méretgazdaságosság javítása az 
egyik fő hajtóereje. Egy nagyobb cég fajlagosan kisebb költséggel tud egységnyi ter-
méket előállítani, emiatt versenyképesebb, mint a kisebbek. Magyarország 2004. má-
jusában az Európai Unió tagja lett, és ennek következtében élvezi az európai gazdasá-
gi térség nyújtotta szabadkereskedelmi előnyöket. A magyarországi vállalatok aktívan, 
vagy passzívan részt vesznek a konszolidációban; illetve még ha ki is maradnak belő-
le, elszenvedik, hogy versenytársaik megerősödnek.

Magyarországon 2007-ben több országos, regionális, illetve globális konszolidáció 
valósult meg, amelyek befolyásolják a hazai internethálózat fejlődését.

A Magyar Telekom a Deutsche Telekom (DT) leányvállalataként újraegyesítette szol-
gáltatói üzletágait. Megtörtént a T-COM, T-Online, T-Mobile, korábban különálló vállalatok 
egyesítése [2]. A Magyarországon lezajló folyamat nem előzmény nélküli, 2005-ben a DT 
hasonlóképpen szervezte át Németországban a vállalatát [3]. A Magyar Telekom és a DT 
között is szorosabbá váló, a szolgáltatásokat érintő változás, hogy 2007. december végé-
vel a Magyar Telekom nemzetközi hangszolgáltatása a DT szolgáltatás részévé vált [4].  

A Pantel alternatív távközlési vállalatot felvásárolta az Invitel inkumbens[5] távközlési vál-
lalat, amelyet a HTCC csoport szintén felvásárolt. A HTCC 2007. decemberében felvásárolta 
a Memorex osztrák távközlési szolgáltatót is. 2007-ben az Elender, az Euroweb, a Pantel, 
az Invitel majd a HTCC internet szolgáltatásait is egy közös szervezet biztosította. 

Dátum Esemény
2007-05-09 Az Antenna Hungária (AH) gazdát cserélt6; a 2005-ös AH privatizációs 

pályázatot a Swisscom nyerte, amely 2007-ben a TDF7 francia multi-
nacionális vállalatnak adta tovább az AH-t.

2007-01-09 A HTCC felvásárolta az Invitelt
2007-10-15 Az Invitel felvásárolta a magyarországi Tele2-t8

2007-11-30 Az Externet felvásárolta a Vivanet-et9 és a Tvnet-et10

2007-12-18 Az Interware megvette az eTel Magyarországot11

2007-12-20 HTCC: felvásárolta az osztrák Memorex Telex Communicationst12

2007-12-28 Tulajdonosváltás történt a GTS Central Europe-nál13

2008-01-04 Ajánlatot tett a Magyar Telekom a szlovén nemzeti távközlési vállalatra14

1. táblázat A hazai távközlési konszolidáció néhány eseménye
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Az 1. táblázat illusztráltja, hogy a magyar távközlési piac forrong, a vállalatok átala-
kulnak, felvásárolják egymást, kiterjesztik hatáskörüket, stb. 

1. ábra  A magyar távközlési piac szereplői 2003-20078

Az ábrán a szaggatott vonallal bekerített terület, 2007-re a HTCC csoport irányítása 
alá került. A változások magukért beszélnek, az eredeti kilenc független szereplő he-
lyett jelenleg már csak hat van. 

Összefoglalva: a 2007. év által feltett és megválaszolatlan kérdés tehát az, hogy a 
magyarországi távközlési konszolidáció által biztosított kedvezőbb méretgazdaságos-
ság önmagában elegendő-e a hazai internet gyorsabb, a társadalmi jólétet és a gazda-
sági fejlődést egyaránt szolgáló fejlődéséhez?

Második sarokpont: a szabályozás
2007. június végén az Európai Parlament elfogadta a nemzetközi mobil roaming díjak 
szabályozásáról szóló javaslatot.[16,17] Ez a gyakorlatban jelentős árcsökkenést jelent 
az EU-n belül utazó és mobil telefont használó EU állampolgároknak. A díjcsökkentést 
megalapozó döntés szerint:

„Az EU-n belüli nagykereskedelmi, illetve a kiskereskedelmi mobil roaming díjakat 
nem lehet igazolni valós költségekkel.[18]” 

A 2007. szeptember végére kötelezően végrehajtott árcsökkentés eredményeképpen 
egy 1 perces külföldről való hazatelefonálás költsége 650Ft-ról, 147 Ft-ra csökkent, és 
2008, 2009-ben még tovább fog csökkenni [19]. A nemzetközi vezetékes hívások perc-
díja kb. 20Ft. Az EU döntése egyfelől komoly beavatkozás a piaci folyamatokba, más-
felől jelzi azt az irányt, amely felé az EU országok elmozdulnak, és amelyet a gazda-
ság és a polgárok érdekeinek elsődlegessége jellemez. Az EU szabályozás teljes össz-
hangot mutat a hazai árszabályozással is, amely szerint a belföldi mobil végződtetési 
díjakra vonatkozóan az NHH már 2006. októberében előírásokat fogalmazott meg, és 
ez a szabályozás 2007 januárjától életbe is lépett [20].
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Az EU azonban a roaming díjak szabályozásán túlmenően a mobil internet roaming 
díjakat is szabályozni tervezi, az erre vonatkozó felmérések elkészültek. Azaz várható, 
hogy amennyiben magyarországi mobil internet előfizetésünk van, akkor ennek az elő-
fizetésnek a használata megfizethetővé válik az EU-s országokban [21].

A Gazdasági Versenyhivatal 2007. novemberében közzétette álláspontját a magyar-
országi elektronikus hírközlési piaci verseny és szabályozás alakulásáról [22]. Az ál-
lásfoglalással kapcsolatban feltűnő, hogy a szabályozás a távközlés területén az infra-
struktúra alapú verseny hosszú távú fennmaradásával számol. Az általános EU szabá-
lyozási tendenciák azonban a hálózati típusú szolgáltatások liberalizációjára utalnak, 
amelynek a konkrét lépései fokozatosan megvalósulnak Magyarországon is. Példa erre 
az árampiaci liberalizáció, azaz az áram (energia) szállítás és az energiaszolgáltatás-
ra való előfizetés – szabad szolgáltató választás – ma realitás. Mindez tehát abba az 
irányba mutat, hogy a hálózatos iparágak természetes monopóliumának negatív hatá-
sait csökkenteni szükséges és lehetséges. Annak a törékeny egyensúlynak a megtalá-
lása a feladat, amely a hálózati infrastruktúrákba való befektetést és a szabad hozzá-
férést egyaránt és hosszú távon biztosítja. 

A kérdés általánosan az, hogy mennyire tekinthető az EU egységes piacnak? Ha vi-
szont feltételezzük, hogy az EU modell sikere közös európai érdek, akkor fel kell készül-
ni arra is, hogy a „közös piac” központi szabályozó szervezeteket növeszt, másképpen 
ugyanis képtelen egységesen kezelni a tagállamokon átnyúló problémákat. Mindez a 
távközlést és az internetet - azaz a jövő lehetőségeit alapvetően meghatározó terüle-
teket egyaránt érinti. 2007-ben elindult egy folyamat, amely az EU-n belül egy közpon-
ti, a távközlési piac felügyeletét gyakorló és az Európai Parlamentnek beszámoló ha-
tóság megalapítására irányul [23]. Szemben az euroszkeptikusokkal, akik egy „újabb 
vízfej” megjelenésétől óvnak, véleményem szerint az EU egységes fejlődése szempont-
jából hosszú távon is gyümölcsöző egy EU „FCC” létrehozása. Nemzetközi példaként 
álljon az eredeti „FCC [24]” az Egyesült Államokban létrejött Szövetségi Távközlési Bi-
zottság, amely az „egyesült államok” távközlést szabályozó hatósága 1934 óta. Másfe-
lől EU-n belül jó példa az Európai Gyógyszer Ellenőrzési Hivatal, amely már 2004 óta 
működik, és amelynek feladatai az amerikai „FDA” funkcióival vethetőek össze. Az EU 
távközlést szabályozó elképzelései kiterjednek még [25]:

a funkcionális szeparációra• 
a személyiségi jogok védelmére• 
a rádiófrekvenciák kizárólagos használatának a szabályozására• 
az univerzális szolgáltatási kötelezettségre• 
illetve a teljes távközlést szabályozó keretrendszerre• 

Ezt a részt zárjuk José Manuel Barroso, az Európai Bizottság Elnökének a szava-
ival, amelyet a távközlési reformok bejelentésekor mondott [26]:„Mától a határok nél-
küli egységes piac Európája nem csupán álom a fogyasztók és a távközlési vállalatok 
számára”.
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Harmadik sarokpont: a funkcionális szeparáció
Funkcionális szeparáción a távközlésben a távközlési infrastruktúrának a megosztását 
értjük versenyző és nem versenyző részre. A legjellemzőbb példa erre az angol Open-
reach [27] vállalat létrejötte, amely a British Telecomból (BT) vált ki, és versenyszabá-
lyozási tényezők miatt a vállalat felügyeletében a BT-nek nincs többségi beleszólása.  
Az Openreach nyújtja Nagy-Britanniában a neutrális és nyílt hozzáférést az összes töb-
bi szolgáltatónak - beleértve a BT-t is - az előfizetőkhöz vezető ún. hozzáférési hálózat 
területén („utolsó mérföld”). Az üzleti feltételek is neutrálisak. Mindez segít megvalósí-
tani azt, hogy a piac szereplői ne egy természetes monopólium fenntartásában legye-
nek érdekeltek, hanem minél nagyobb tömegű és a végfelhasználók számára minél kor-
szerűbb szolgáltatások előállításában. A funkcionális szeparáció mellett és ellen szám-
talan érv szól. Azonban a piacon egyre nagyobb tért hódít a piaci szolgáltatók között 
az a meggyőződés, hogy megfelelő szabályozási és közgazdasági modellek alkalma-
zásával – a nyereség garanciájával - a szolgáltatások előállításához szükséges infra-
struktúrát nyílt hozzáférésű modell szerint célszerű biztosítani. E mögött az a felisme-
rés áll, hogy a távközlési infrastruktúrák telepítése költséges dolog, bármiféle párhuza-
mosság óhatatlan veszteségekkel jár. 

A funkcionális szeparációt, mint a távközlési iparág fellendítésének eszközét egyes 
nemzeti távközlési szabályozó szervezetek is a magukénak vallják. Ide sorolható példá-
ul az olaszországi AGCOM, amely 2007. decemberében felszólította a Telekom Italia-t 
(TI), hogy válassza szét a hozzáférési infrastruktúrát szolgáltató egységét és az erre 
építő szolgáltatásokat; valamint a piaci szereplők számára - beleértve TI-t is, - egységes 
árazással és nyilvános termék portfólióval biztosítsa a hozzáférési infrastruktúrát [28]. 

Különböző kormányok eltérően értelmezik azt a kihívást, amelyet az információs tár-
sadalom jelent országaiknak. A brit példa egy megvalósult strukturális szeparáció Euró-
pában. A Távol-Keleten Szingapúrban az új generációs hálózatokhoz szükséges alapinf-
rastruktúra kiépítésére közbeszerzést írtak ki, amelyben célul tűzték ki, hogy nyílt hoz-
záférésű hálózat valósuljon meg. Szingapúrban 2007-ben a háztartások 75%-t éri el 
szélessávú infrastruktúra, és egy olyan távközlést terveznek megvalósítani, amelyben 
a hálózati infrastruktúra és a hálózat kapacitása nem jelent  elvi korlátot. 

Az alapvető kérdések tehát:

egy természetes monopólium fenntartása érdeke-e a társadalomnak?• 
amennyiben a válasz a fenti kérdésre „nem”, akkor ki finanszírozza a nyílt inf-• 
rastruktúrák kiépítését? 
milyen szabályok vonatkozzanak a nyílt infrastruktúrák használatára?• 

Az Európai Unió távközlésért és média ügyekért felelős főbiztosa, Vivian Reding több-
ször és nyíltan figyelmeztette a német kormányzatot azzal a törvénnyel kapcsolatban, 
amely lehetővé teszi Németországban a Deutsche Telekomnak, hogy az előfizetői há-
lózatokra vonatkozó uniós távközlési szabályozás átmenetileg ne vonatkozzon újonnan 
épült VDSL2 hálózatára. Az ügy 2007 júniusában került az Európai Bíróság [29] elé. 
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Nagy-Britanniában az előfizetői hálózatokra vonatkozó témával kapcsolatban két lé-
nyeges kormányzati döntés született:

a BT nem kényszeríthető arra, hogy minden háztartáshoz optikai infrastruk-• 
túrát építsen.
a brit kormányzat megfontolja annak a finanszírozását, hogy minden háztar-• 
táshoz optika jusson el (FTTH)[30], annak érdekében, hogy Nagy-Britannia 
felzárkózzék az ezen a területen élenjáró országokhoz.

2007. decemberében nagyon jelentős döntést hozott az Európai Bizottság31 abban 
a kérdésben, hogy vajon részt vehet-e az Amszterdami Önkormányzat két további pi-
aci befektetővel közösen egy olyan – 18M€ értékű - projektben, amely minden háztar-
tásba optikai elérést tervez megvalósítani. A probléma elvi és gyakorlati jelentőségű volt 
egyszerre, tekintettel arra, hogy egy közintézmény vesz részt infrastruktúraépítésben; 
másfelől el kellett dönteni azt is, hogy vajon piactorzító hatású-e a beruházás. A döntés 
szerint a beruházás engedélyezett, mivel az Amszterdami Önkormányzat a piaci sze-
replőkkel egyező feltételekkel vesz részt a projektben. A döntés mindenesetre nagy meg-
könnyebbülés a nyílt hozzáférésű infrastruktúrák kiépítését szorgalmazóknak.

A 2007-es év alapján tehát nem mondható el, hogy a funkcionális szeparáció illetve 
az ezzel együtt járó szabályozási és finanszírozási kérdések tekintetében „eldőlt volna a 
csata”. Az azonban megállapítható, hogy az EU egy valóban liberalizált piac érdekében 
tevékenykedik, a felvilágosult kormányok megindultak a nyílt hozzáférésű infrastruktú-
rák kiépítése felé, sajnos Magyarország egyelőre nem sorolható ebbe a csoportba.

Negyedik sarokpont: a magyar szélessáv fejlődése
A 2007. év a magyarországi szélessáv elterjedése szempontjából és a hazai viszonyo-
kat ismerve kiemelkedő volt. Pataki Dániel, az NHH Elnöke nem ok nélkül tekinti sike-
resnek 2007-et, mivel a szélessávú előfizetések száma meghaladja az 1.3 milliót és az 
ADSL nagykereskedelmi árszabályozás eredményeképpen folyamatosan csökkentek 
a hazai szélessávú előfizetések díjai [32]. 

Nézzük tehát azt, hogy az OECD elemzői miképpen látják Magyarországot 2007-
ben. Az OECD 2007. októberi felmérése szerint a hazai szélessávú árak a 30 OECD 
ország között az előkelőnek egyáltalán nem mondható 23. helyet biztosítják a legol-
csóbb ajánlatok között, illetve a 25. helyet a legdrágább ajánlatok között[33]. A statisz-
tika mutatja, hogy az NHH árszabályozása valóban működik, másfelől az árak OECD 
összehasonlításban magasak.
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2. ábra A szélessávú előfizetések árai vásárlóerő paritáson (min. – max.)  
az OECD országokban (Forrás: OECD Broadband portal)

Az OECD összevetés vásárlóerő paritáson számolva továbbra is kedvezőtlen Ma-
gyarország számára, azonban függetlenül ettől fogadjuk el, hogy jelentős árcsökkenés 
volt a hazai szélessávú piacon. Ebben sokat segített az NHH Tantusz portálja is - http://
tantusz.nhh.hu - a vásárlói tudatosság erősítésével. A szélessávú fórumok és portálok 
száma kifejezetten magas, ami gyakorlatilag újra, a hálózati hatáson keresztül segíti a 
hazai internetet használó állampolgárokat.

3. ábra Szélessávú elterjedtség az OECD szerint 2007 júniusában

Az OECD által nyilvánosan elérhető adatok alapján megállapítható, hogy Magyaror-
szág a 100 lakosra vetített szélessávú ellátottság tekintetében 2007. júniusában a 25. 
helyen volt a 30 OECD ország között. Sajnos annak ellenére, hogy az előfizetők szá-
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ma jelentősen emelkedett 2006 és 2007 között, Magyarország nem tudott javítani „he-
lyezésén”. Ha mégis valami megnyugtatót szeretnénk látni, akkor a 2007. novemberi 
hazai statisztikák alapján Magyarország a 2006-os OECD átlagot éri el. A penetrációt 
(elterjedtséget) tekintve kb. 18-24 hónap az elmaradásunk az OECD országok átlagá-
hoz képest. 

Az OECD statisztikák mélyebb elemzése azonban további aggasztó jelekre is rámu-
tat: a száz lakosra vetített éves penetráció növekedési üteme 1.89% volt 2006. első fé-
lév és 2007. első félév vége között. Ez az érték a 30 OECD ország közül az utolsó előt-
ti helyet jelenti Magyarország számára. 2006-ban Magyarország még a 21. helyen volt 
a növekedési ütem tekintetében.  

Magyarország saját magához képest szép eredményeket tud felmutatni az internet 
hálózat kiterjesztését illetően, ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban a szélessá-
vú penetrációt, vagy az általános internet-használatot tekintve nem szerepel jól, sőt in-
kább egyre rosszabbul.  Sokan és sok helyen fogalmazták már meg a hazai elektroni-
kus írástudás hiányosságait, illetve azt a problémakört, amely Magyarország verseny-
képességére, és fejlődési lehetőségeire hat negatívan azáltal, hogy az internet nem 
elegendő helyen érhető el, és gyakran nem megfelelő sebességgel.

2007. tehát a növekedés mennyiségi számadatait, és a szélessávú előfizetési díjait 
tekintve a szélessáv éve volt, azonban a korábbi évek fejlődéséhez képest kifejezetten 
jelentős előrelépés sem volt elegendő ahhoz, hogy Magyarország versenytársait meg-
előzze; sőt egyre többen kongatják meg a vészharangot a növekedés szociológiai – pl. 
a digitális írástudatlanság -  korlátai miatt. 

Ötödik sarokpont: infrastruktúra fejlesztés
Az infrastruktúra építés, fejlesztés végigkíséri a társadalmak történetét. A távközlési inf-
rastruktúrák építése a XIX. század közepén indult el. Az első tengeralatti transz-atlanti 
telefonkábel a TAT-1 volt, amely kezdetben mindössze 36 egyidejű telefonbeszélgetést 
szolgált ki, és amely 1978-ig üzemelt. A TAT-8 volt az első transz-atlanti optikai – fény-
vezető – kábel, amely 1988-2002 között működött, és amely kb. 40000 egyidejű tele-
fonbeszélgetést szolgált ki. Ma több optikai kábelrendszer biztosítja a kontinensek kö-
zötti kommunikációt. Mindezek eredménye az, hogy az internet globálissá válhatott.  A 
fénykábelre épülő távközlés az 1990-es évek elejétől dominált. A szabványosítás ered-
ményeképpen a kábelszakadások hatását minimalizálni lehetett. Hatalmas műszaki 
előrelépést jelentett, amikor az egyetlen optikai szálpáron egynél több kommunikáci-
ós csatornát lehetett megvalósítani. A műszaki és szabványosítási lehetőségek alap-
ján egyetlen optikai szálon ma 160 párhuzamos csatornán, egyenként 10Gbps kapaci-
tás (1.6Tbit/s) alakítható ki biztonságosan, amely kb. 48 millió egyidejű telefonbeszél-
getést tenne lehetővé.

A távközlési infrastruktúrák felhasználásának általános trendjei közé tartozik az is, 
hogy Japánban a 2007. év végére azoknak a háztartásoknak a száma, ahol a szélessá-
vú elérést optikai hálózat biztosítja, meghaladta a 10milliót [34]. Japánban 2006 nyara 
óta a rézalapú szélessávú előfizetői hozzáférések száma csökken; a DSL bekapcsolá-
sok száma alig 30%-kal múlja felül az optikai elérések számát. Az Egyesült Államokban 
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kb. 10 millió háztartás közelében van optikai hálózat, és 2.2 millió háztartás van optikai 
infrastruktúrával bekapcsolva, a növekedés egy év alatt kb. 1 millió volt [35].

Megkerülhetetlen azonban az állam szerepének a felvetése a távközlési infrastruktú-
ra építés terén. 2007-ben Magyarországon nem nyíltak meg új állami források széles-
sávú infrastruktúrafejlesztésre. Pontosabban, 2007. novemberében megjelent a GOP 
3.1.1 felhívás, amely szélessávú infrastruktúra-fejlesztést tervez a legelmaradottabb és 
a távközlési vállalatok által kevéssé preferált kb. 500 településen, illetve kistérségben. 
A pályázatok beadási határideje 2008. január 14-e volt, a pályázati források összesen 
10Md forintot jelentenek. A korábban lényegében azonos pályázati összeggel működő 
GVOP 4.4.2 pályázat 2007-ben nagyjából lezárult. A sajtóban megjelenő hírek alapján 
elmondható, hogy az első NFT keretében történt valamekkora elmozdulás a szélessávú 
infrastruktúra építés területén. A kormányzat nyilvánosan hozzáférhető terveiből azon-
ban az látszik, hogy a távközlési infrastruktúrák fejlesztéséből szinte teljesen kivonul.

A magyar kormányzatnak az Új Magyarország Fejlesztési Tervben kitűzött és a táv-
közlési infrastruktúrát érintő céljai szerények és egyáltalán nem távlatosak. 

Összehasonlításképpen érdemes megnézni az Ír Köztársaság nemzeti fejlesztési ter-
vének 2007-2013-ra vonatkozó Távközlési és Szélessávú Program részét [36]. Az íror-
szági terv beszámol az előző EU fejlesztési ciklus eredményeiről; 120 ír városban épült 
EU és magán befektető forrásokból nyílt hozzáférésű optikai hálózat, ezen felül 160 kö-
zösségi szélessávú projekt fejeződött be. Ezt az infrastrukturális alapot fejleszti tovább 
Írország. Ahol a cél az, hogy: „Írországot a tervidőszak végére olyan helyzetbe hozzuk, 
amelyben a távközlési infrastruktúra alkalmas arra, hogy a jövő igényeit is kielégítse, 
mind a műszaki kapacitás vonatkozásában, mind az új versenypiaci innovatív távközlési 
szolgáltatások területén”. Az írországi példa azért is fontos, mivel Írország pillanatnyilag 
csak néhány hellyel előzi meg Magyarországot az OECD szélessávú penetrációt bemu-
tató statisztikája szerint. Írország azonban gyorsít és az ország hosszú távú távközlési 
igényeit figyelembe véve fejleszt, Magyarország csak próbál nem lemaradni...

Összefoglalva, az infrastruktúra-fejlesztés terén ott tartunk hogy:
új források a szélessávú fejlesztésre nem nyíltak meg; • 
az NFT2 pedig kifejezetten szerény célokat tűz ki a szélessávú probléma meg-• 
oldását illetően;
az EU-s országok sora • intenzív infrastruktúra-fejlesztésbe, és/vagy a fejlesz-
tés ösztönzésébe kezdett.

Hatodik sarokpont: a mobil szélessáv
A „mobil szélessáv” a három magyarországi mobil telefon szolgáltató infrastruktúráján 
biztosított szélessávú elérést jelent. A mobil szélessáv felhasználói lehetnek a 3G-s mo-
bil telefonnal rendelkezők, illetve azok, akik egy ún. mobil szélessávú adapterrel rend-
elkeznek, amely laptophoz, számítógéphez csatlakoztatva biztosítja a mobil szélessá-
vú elérést. A mobil szélessáv gyakorlatilag a 3.5G szabványnál kezdődik, amely újfajta 
műszaki megoldásokat alkalmaz, és ennek eredményeképpen 3.6Mbps - 7.2Mbps ka-
pacitású, névleges mobil elérést nyújt a felhasználóknak; sokszor hivatkoznak a mobil 
szélessávra a HSDPA betűszóval.  A hagyományos számítógépek Ethernet hálózati ka-
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pacitása 100Mbps-1Gbps, azaz a kommersz termékekben használható 3G-s (HSDPA) 
rádiócsatorna szabványos, elvi kapacitás határait a vezetékes kommunikációra alkal-
mas csatorna kapacitás 1-2 nagyságrenddel felülmúlja.

Arra vonatkozóan, hogy a mobil internetben „hol, mennyi az annyi” az Indexen 2007 
szeptemberében megjelent cikksorozat részletes képet ad [37]. A 2007. szeptember 
21-i debreceni mérés szerint:

 T-mobile 
Letöltés: 1547 kbit/s 
Feltöltés: 315 kbit/s

 Pannon 
Letöltés: 870 kbit/s 
Feltöltés: 320 kbit/s

 Vodafone 
Letöltés: 1604 kbit/s 
Feltöltés: 119 kbit/s

Nem kételkedve abban, hogy a fenti értékek folyamatosan javulnak a jövőben, az In-
dex cikksorozata részletesen bemutatja, hogy a mobil internet milyen mértékben volt 
valóságos szolgáltatás, és milyen mértékben csupán marketing 2007 őszén. Az azon-
ban egyértelmű, hogy mindhárom szolgáltatónak létezik kedvezően árazott, és ennek 
megfelelően korlátozott – alkalmi – használatra való csomagja, amely első látásra von-
zó alternatívának tűnik.

Mobil szélessáv szolgáltatást csak mobil távközlési szolgáltatók nyújthatnak. Ez Ma-
gyarország esetében a három ismert szolgáltatót jelenti, amelyeknek a 900Mhz és az 
1800Mhz-es frekvenciákra, illetve a 3G szolgáltatásra vonatkozóan koncesszió kereté-
ben megszerzett kizárólagos felhasználási joguk van. 

szolgáltató 900 mhz 1800mhz 3G
T-mobile 2008. november 4. 2014. október 7. Kb. 2020-2021
Pannon GSM 2008. november 4. 2014. október 7. Kb. 2020-2021
Vodafone 2014. október 8. 2014. október 8. Kb. 2020-2021

2. táblázat A mobil szolgáltatók koncessziós szerződéseinek lejárata (Forrás: NHH)

A 4. táblázat egyfelől bemutatja a frekvenciákra vonatkozó koncessziós jogokat, más-
felől a modern 3G-s szolgáltatások koncessziós jogát. A koncessziós szerződések pon-
tosan meghatározzák, hogy a koncesszió kiterjesztéséről szóló megbeszéléseket mi-
kor kell elkezdeni. A mobil távközlési vállalatok és a kormányzat (GKM), illetve a sza-
bályozó hatóság (NHH) részvételével.

Az NHH által tartott nyilvános meghallgatás és az erről készült jegyzőkönyv egya-
ránt elérhető [38,39]. Az anyagokból és a háttér információkból megállapítható, hogy 
a jelenlegi szolgáltatók a koncesszió legalább 7.5 éves meghosszabbításában, és az 
aktuális szolgáltató gárda fennmaradásában voltak érdekeltek. Hosszabb ideje napi-
renden lévő és mindmáig nem rendezett kérdés a virtuális mobil szolgáltatóknak a ha-
zai piacon való megjelenése. Az EU a szabadabb frekvenciahasználat, a frekvencia-
sávok felülvizsgálata és a 900Mhz-es 3G szolgáltatás megnyitása irányába „tolja” az 
iparágat. A koncepció mögött a természetes monopóliumok versenykorlátozó hatásá-
nak a felismerése áll.
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A GKM számára az lehetett a cél, hogy a költségvetési koncesszióból származó be-
vételek maximalizálása mellett, miképpen csökkentheti a magyarországi szélessávú 
ellátottság fehér foltjait.  A GKM és a szolgáltatók közötti megállapodás időben meg-
született, és 2007. novemberében bejelentették40, hogy a két szolgáltató 10-10Md fo-
rintot fizet a 900Mhz-es koncesszió 7.5 éves meghosszabbításért, és a szolgáltatók a 
2009. év végéig 20-20 Md forintnyi műszaki fejlesztést hajtanak végre mobil hálóza-
taikon annak érdekében, hogy az ország valamennyi 1000 főnél nagyobb településén 
legyen mobil szélessávú elérés. 

A kormányprogram szerint: „a program elérendő célként fogalmazza meg, hogy 
2010-ig minden településen elérhető áron hozzáférhető legyen a szélessávú internet” 
[41].  A miniszteri mobil szélessávú jövőképpel kapcsolatban számos fenntartás fog-
almazható meg. Az 1000 főnél nagyobb településeken már ma is van szélessávú elé-
rés, azaz a mobil szélessáv csupán a választékot bővíti. Kevéssé tarható életszerűnek 
az, hogy az emberek elővegyenek egy laptop-ot az utcán és azt ott tömegesen hasz-
nálják. Erre egy mobiltelefon alkalmas, ha valamiért alkalmi információra van szüksé-
ge valakinek.  A mobil szélessáv csupán kiegészíti a hagyományos szélessávú hozzá-
férés lehetőségeit.

Koncepcionális probléma az is, hogy az EU e-inclusion/e-befogadás koncepció-
ja szerinti cél: „a szélessávot mindenkinek” [42]. Az 1000 főt lélekszámban meghala-
dó kb. 1450 településen lakik a magyar népesség kb. 93%-a és itt van a jelenlegi szé-
lessávú kapcsolatok több mint 97%-a.  A maradék kb. 1750 település - a települések 
több mint fele - a jelenlegi tervek szerint mobil szélessáv szempontjából továbbra is fe-
hér folt marad [43]. Mindezek ismeretében nem véletlen, hogy a téma általánosítása - 
az „e-befogadás” – a civil kezdeményezésként a politika asztalára is felkerült. Ennek 
eredményeképpen Magyarországon az EU más országaihoz hasonlóan az e-befogadás 
éve lesz 2008 [44].

Összefoglalva: 2007 jellemezhető a mobil szélessáv tömeges megjelenésével Ma-
gyarországon; a koncessziós szerződés meghosszabbításához kapcsolódó mobil 
szélessáv-fejlesztések biztatóak és jelentősen növelik a következő két évben a mobil 
internet felhasználás lehetőségeit. A kormányzati elképzelés azonban, a mobil techno-
lógia közismert kapacitás korlátait figyelmen kívül hagyva és a minőségi vezetékes in-
ternet szolgáltatás rovására, egy erőltetett mobil internet fejlődési pályát jelölt ki.

Hetedik sarokpont: a magyar internet növekedése
Számtalan olyan adat elérhető, amelyek jellemzik a magyar internet méretét. Láttuk, 
hogy a szélessávú előfizetések száma, vagy az internetet használók száma milyen ér-
tékeket mutat.  Ha megnézzük a budapesti internet kicserélő központ statisztikáit, ak-
kor megállapítható, hogy a magyarországi internet felhasználás jelentősen növekedett 
2007-ben.



67

4. ábra: A magyarországi internet forgalom a nyilvános kicserélő pontokon

A teljes éves átlagos forgalom kb. kétszeresére növekedett. Jól látszik az ábrán egy 
hirtelen visszaesés 2007. novemberében, amikor a rendőrség több - valószínűsíthető-
en illegális tartalmat szolgáltató - szervert (kb. 30 darabot) lefoglalt [45]. A 2007. évi for-
galmi növekedés azonban jelentős részben egy új szereplő megjelenésének köszön-
hető, ez a Deninet volt. A Deninet 2007. március közepén bővítette a sávszélességét 
1Gbps-ről 10Gbps-re, amely az év végéig 30Gbps lett. A Deninet látványos növekedé-
se mögött a Google budapesti adatközpontjának a megnyitása állhat.

5. ábra: A magyar nyelvű szócikkek számának alakulása a Wikipedia-ban[46]

A Wikipedia magyar nyelvű szócikkeinek gyarapodása egy év alatt nagyjából 100%-
os. A Wikipedia statisztikák szerint, a magyar szócikkek száma a teljes Wikipedia rend-
szerben a 24. a 253 nyelvből. 
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2007. május 7-én az NHH közzétette a 2004-2006 júliusa közötti időszakra vonatko-
zó a magyarországi szélessávú internet elérést összefoglaló nagyon részletes elem-
zését [47]. 

A szélessávú lefedettség alakulása
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6. ábra A magyarországi szélessávú elterjedtség időbeni változása

A hazai szélessávú lefedettség növekedése négy év alatt 500% volt, azonban ez a 
látványos növekedési ütem sem palástolja a Budapest és a vidék szélessávú ellátott-
sága közötti jelentős fejlődésbeli különbséget, az ún. szélessávú ollót. Vidéken a szé-
lessáv terjedése kb. két év lemaradásban van a fővároshoz képest. 

A korábban megkezdett fejlesztések 2007-re beértek, és ez látszik a részletes növe-
kedési adatokban is. A változások másik jellemzője, amely 2007-ben beért, az a kábelté-
vé alapú szélessávú szolgáltatás elterjedése. A 2006-2007 közötti felmérésekből látszik, 
hogy a kábeltévé alapú új szélessávú előfizetések száma meghaladja az ADSL alapú – 
rézkábelhez kötött – új előfizetések számát. Azaz miközben a szabályozó hatóság a táv-
közlési piaci legfontosabb szereplőit regulázza, a fejlesztések egy másik területen kezde-
nek dominánssá válni, ez pedig a kábeltévé alapú szélessáv. A jelenség hátterében az áll, 
hogy a vezetékes telefon előfizetések száma folyamatosan csökken, mivel a mobil tele-
fon mellett egyre kevésbé célszerű fenntartani vezetékes telefont is. A háztartások kábel-
tévé penetrációja magas és a kábeltévé szolgáltatások iránti igény állandó. 
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Kedvezőtlen a szélessávú előfizetések növekedésének a dinamikája is: erre vonat-
kozó vészharangokat a szolgáltatók folyamatosan kongatják.

új előfizetések száma 2005 július 2006 július 2007 július 2007 nov.

KTv 74,642 126,949 215,628 123,000

DSl 138,091 191,064 193,827 148,000

összes 212,733 318,013 409,455 271,000

3.táblázat Új előfizetések száma – viszonyítási alap az előző év azonos időszaka

2007-ben a magyarországi internet fejlődése látványos volt, új szolgáltatások jelen-
tek meg, de sem a strukturális problémák megoldásának, sem a területi problémák fel-
számolásának a területén említésre méltó lépés nem történt; a hazai internet hálózat 
fejlődésének a kimerülése tapintható.

Összefoglalás
A fentebb leírtakból kiderül, hogy 2007 izgalmas év volt a magyarországi internet fejlő-
dése szempontjából. Hazánkban a szélessáv elterjedése 2007-ben pontosan két évvel 
volt elmaradva az OECD országok átlagától. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a vidék-
főváros különbség szélessáv elterjedtség szempontjából szintén két év, akkor érthető, 
hogy Magyarországon szélessáv tekintetében „helyzet” van. Az NHH szélessávú ársza-
bályozása pozitív hatással van a szélessáv hazai elterjedésére. 

A probléma nem az, hogy Magyarországra nem jutnak el azok az új technológiák, 
amelyeket a globalizált világ nyújt; hanem az, hogy késlekedik a kormányzati válasz 
arra az alapvető kérdésre, hogy kinek a feladata, milyen forrásból, mennyi idő alatt biz-
tosítani azt az információs infrastruktúrát, amelyben az internet ugyanolyan közmű, ami-
lyen az elektromos áram.

Zárszóként idézzük fel Hamin Akhavan-nak a Deutsche Telekom igazgató tanácsa 
tagjának, Budapesten tartott előadásának egy gondolatát [48]:

„A jövő = hálózati kapacitás – mivel a ma szélessávja, a jövő keskenysávja”
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35 http://www.ftthcouncil.org/UserFiles/File/RVAFTTHCChartsOctFinal.pdf
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37 http://index.hu/tech/hsdpatura
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43  Egy újabb példa arra, hogy ugyan a statisztikai tények önmagukban igazak, de jókora szélsőségeket 

fednek el.
44 http://www.sg.hu/cikkek/56523/
45 http://index.hu/tech/jog/warez9956/
46 http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:M%C3%A9rf%C3%B6ldk%C3%B6vek
47 http://www.nhh.hu/dokumentum.php?cid=11979
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Szélessávú infrastruktúrafejlesztési pályázatok 
magyarországi tapasztalatai

Gál András
GKIeNET Kft. 

1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 

A Magyarországon eddig kiírt főbb szélessávú infrastruktúra fejlesztési pályáza-
tok bemutatása. Fókuszban a kiírások szakmai fejlődése, a megcélzott tevékeny-
ségek és eszközök összhangja és költségstruktúra.

A tanulmány háttere
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium – melynek az infrastruktúrafejlesztési pályá-
zatokkal foglalkozó főosztálya 2006-tól a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban 
működött tovább, 2008-tól pedig a Miniszterelnöki Hivatal részeként folytatja tevékeny-
ségét – a Nemzeti Szélessávú Stratégiában, de leginkább az annak folytatásaként meg-
jelenő Nemzeti Szélessávú Stratégia 2005-ben [1] határozta meg elsődleges célként 
az európai uniós szintre történő felzárkózást és a versenyképesség növelését az IKT 
szektor állami támogatásával. Ennek érdekében közvetlen célként fogalmazták meg, 
hogy 2010-re az ország egész területén elérhetővé kell válnia a szélessávú internet-
szolgáltatásnak. Magyarország szerepvállalása mellett a finanszírozáshoz létfontossá-
gú az európai uniós források „becsatornázása” is, kiváltképpen azokon a területeken, 
ahol a szolgáltatók ösztönzés nélkül még középtávon sem teremtenék meg a széles-
sávú internetszolgáltatás infrastrukturális feltételeit, mert beruházásaik egyáltalán nem 
vagy csak hosszú távon térülnének meg. Jelen tanulmány célja, hogy képet mutasson 
az eddig Magyarországon kiírásra került szélessávú infrastruktúrafejlesztési pályázatok 
tapasztalatairól, rámutatva azok hibáira és a kiírási koncepciók fejlődésére. 

A HHÁT-2 és a HHÁT-3 pályázatok
A fent említett célok elérése érdekében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium elő-
ször 2003-ban írt ki hazai forrásból finanszírozott szélessávú infrastruktúrafejlesztési 
pályázatokat, melyek a HHÁT-2 és HHÁT-3 elnevezést kapták. Eltekintve az ezt meg-
előző fejlesztési adókedvezménytől ezeket tekinthetjük az első valós ilyen jellegű tá-
mogatási konstrukciónak.. Az eredeti elképzelés szerint a a kiírások névben is eltér-
tek egymástól, lévén a HHÁT-3 pályázatok innovatív megoldásokat támogattak volna. 
Ugyanakkor a HHÁT-2-es pályázatok sikerét látva az IHM döntéshozói további forrást 
csoportosítottak át a területre és ennek eredményeképpen született meg a HHÁT-3-as 
kiírás. A befogadott pályázatok technológiai szempontból viszont nem léptek túl a ko-
rábbi szinten.
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1. táblázat: A HHÁT-2-as kiírás eredményei

Pályázók száma Összeg

Pályázó 41
     Nyert 36* 905 043 000 ft
     nem nyert 7 178 000 000 ft
összesen 1 083 043 000 ft
Lehívott támogatás 737 043 000 ft
Adminisztratív költségek 40 000 000 ft
Forrás/lefedett háztartás 31 403** 23 470 ft

*Végül csak 27 pályázat került elszámolásra
**Lefedett háztartások száma
Forrás: IHM, 2004

2. táblázat: A HHÁT-3-as kiírás eredményei

Pályázók száma Összeg

Pályázó 8
     nyert 6 246 353 250 ft
     nem nyert 2 142 066 750 ft
Adminisztratív költségek 40 000 000 ft
összesen 428 420 000 ft

Forrás: IHM, 2004

A pályázatok mind kiírói, mind pályázói oldalon sok szermpontból gyerekcipőben jár-
tak még. Mindezt jól szemlélteti, hogy a nyertesek egyharmada visszalépett pályázatá-
tól, ráadásul az elszámolások során is rengeteg probléma merült fel. A kiíró – mint irá-
nyító hatóság – korábbi tapasztalat hiányában szintén a tanulási görbe felfutó szaka-
szában volt:

Nem rendelkeztek adatbázissal arról, hogy Magyarország mely területe-1. 
in érhető el szélessávú internetszolgáltatás, s nem rendelkeztek az ország 
egészére vonatkozóan a hálózati infrastruktúrára vonatkozó alapadatokkal.   
Ennek következtében a pályázók a már korábban lefedett településekre is külö-
nösebb gond nélkül beadtak pályázatokat.
A pályázatok szabadon összeválogatott településkörre vonatkozhattak.  2. 
Így valójában nem érvényesült az egyetemes szélessávú szolgáltatás megte-
remtésére irányuló célkitűzés, vagyis hogy olyan területekre jusson el a széles-
sávú infrastruktúra, ahová önerőből még várhatóan sokáig nem építenék ki azt 
a szolgáltatók.
A pályázatok összehasonlítására nem létezett módszertan, és a kiírás sok  3. 
szempontból pontatlan volt.  
Előfordult, hogy egy adott településre több nyertes pályázat is született, így az 
állami források hatékony felhasználása során biztosan nem érvényesült a haté-
konyság elve.
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Összességében a HHÁT-2 és HHÁT-3 pályázatok kétségtelenül megadták a kezdeti 
lökést a szolgáltatók beruházásaihoz, de sok probléma várt még megoldásra.

A GVOP-4.4.1 és a GVOP-4.4.2 pályázatok
A szélessávú infrastruktúra-fejlesztés további támogatására 2004-ben, a Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztérium (GKM) GVOP 4. prioritásának 4. intézkedése kereté-
ben nyították meg – immáron jelentős uniós forrás igénybevételével – az újabb pályá-
zati lehetőségeket (ekkor még az IHM-en belül). A cél deklaráltan Magyarország üzle-
tileg kevésbé vonzó területere a szélessávú infrastruktúrafejlesztések ösztönzése volt; 
a GVOP 4.4.1 nevű pályázat kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások, míg a 
GVOP 4.4.2 nevű pályázaté az önkormányzatok voltak.

A korábbi pályázatok tapasztalataiból sokat tanult az irányító hatóság, így a HHÁT-2, 
és 3-as pályázatok esetében említett 1. és 3. hibákat, illetve hiányosságokat sikerült 
részben kiküszöbölniük. A 2. pontban jelzett problémát is megpróbálták kezelni az IHM 
döntéshozói, de erre vonatkozóan módszertan nem létezett.

A kiírást megelőzően készítetett egy adatbázist az IHM arra vonatkozóan, hogy mely 
településeken milyen internet kapcsolat létezik. Ez az adatbázis nem pontos, de a lé-
nyeget mutató képet adott a kiíró számára a pályázatok értékeléséhez, de sajnos to-
vábbra sem töltötte be egy támogatási program során szükséges pontosságú adatbá-
zis szerepét. Ez a hiányosság pedig aláásta a kiírás kommunikációs sikerességét, lé-
vén olyan területek is kaptak támogatást (kiváltképpen a GVOP-4.4.2-ből), amelyeken 
már korábban is elérhető volt a szélessávú internet.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy a kiírás ”az üzletileg kevésbé vonzó települések 
kifejezést” használta a támogatandó települések körére, amelyet azonban nem lehet 
megfelelően definiálni és ennek megfelelően kontrollálni. A pályázatok értékelése saj-
nos nagyon sok szubjektív elemet tartalmazott és még az objektív pontozási feltétele-
ket sem tették nyilvánossá. Az értékelés legnagyobb hibája azonban mégsem ez volt: 
a támogatást ugyanis még csak nem is a pontozás alapján ítélték meg, hanem – a túl-
jegyzés miatt – az előre definiált minimum pontszámot elérő pályázatok közül egy bi-
zottság dönthette el, kik is érdemesek a támogatásra. Ez a döntési mechanizmus saj-
nos erőteljesen beárnyékolta a pályázat egészéről alkotott szakmai körök véleményét, 
holott a hálózati infrastruktúra fejlesztések területén az ORTT-s pályázatok már 2003-
2004-ben is jól definiált, transzparens pontozási rendszerrel bírtak,

Az első, GVOP-4.4.1-es jelű pályázat keretében a támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg 2006 végéig összesen 1.500 millió forint volt, a nyertes pályázók részére 
a 2004-es és 2005-ös években megítélt támogatás pedig 926 millió forintot tett ki. 

A 2005 áprilisában megnyílt GVOP-4.4.2-es pályázat „A Szélessávú hálózatok önkor-
mányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó tele-
pülésein” címet viselte. Az elnevezés egyben a létrejövő hálózati infrastruktúra tulajdo-
nosi viszonyaira is utal, vagyis lehetőséget kínáltak az önkormányzati tulajdonú hálóza-
tok kiépítésére. A pályázat különlegesen magas érdeklődést keltett a jelentős 75%-os 
támogatásintenzitás miatt, amely a Belügyminisztérium Önerő Alap támogatással (mai 
nevén EU Önerő Alap finanszírozással) együtt az önkormányzatok számára – a nagyon 
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vonzó – akár 85-95%-os támogatási szintig is emelkedhetett. A lehetséges pályázók 
köre nagyon széles volt, mert az útmutató szerint a kiírás minden településnek lehető-
séget biztosított a pályázat leadására – Nyugat-Dunántúl 15.000 főnél nagyobb népes-
séggel rendelkező településeinek kivételével. A népszerűség nem is maradt el, ezért a 
4,6 milliárdos keretet a GVOP Monitoring Bizottsága 10,5 milliárd forintra növelte és a 
pályázatok befogadási határidejét a kiírtnál hamarabb fel is függesztette. Ezt a pályáza-
tot érdemes alaposabban is megvizsgálni, mert még ma is sokszor hangzanak el olyan 
vélemények, hogy folytatni kellene a konstrukciót.
A GVOP 4.4.2.-es pályázatra összesen 117 induló jelentkezett, s az általuk lefedni kívánt 
települések száma elérte a 836 darabot. Ezzel összességében mintegy 1,2 millió lakos-
nak – 466 ezer háztartásnak – szándékoztak szélessávú infrastruktúrát biztosítani. Az 
összes pályázó együttesen több mint 20 milliárd forint állami támogatást igényelt, majd 
a nyertesek közül közel a fele összeget, 10 milliárd forintot fordíthattak a fejlesztésekre. 
Az alábbi táblázat adataiból jól kivehető viszont, hogy pont a kisebb lakossággal rend-
elkező településekre vonatkozó pályázatok kerültek gyakrabban visszautasításra.

3. táblázat: A pályázatok főbb adatai
Nem nyert Nyert összesen

Lefedett települések száma (darab) 458 378 836
Lefedett háztartások száma (darab) 224 317 241 409 465 726
Lefedett lakosság (fő) 581 884 636 078 1 217 962
Igényelt támogatás (millió forint) 9 667 10 541 20 208
Elnyert támogatás (millió forint) - 10 040 10 040
Forrás/lefedett háztartás 43 095- 43 665 43 390

Forrás: GKIeNET a GVOP-4.4.2-es pályázatok ex post értékelése (2006)

A pályázatok leadásának időpontjában a szélessávú infrastruktúra lefedettsége a mi-
nisztérium saját felmérése alapján, országos átlagban 48% volt, de a pályázó telepü-
lések körében is elérte ez az érték a 36%-ot. Ez pedig jól mutatja, hogy már a beadás 
pillanatában ismert volt az értékelők számára: párhuzamos infrastruktúra kiépítésére is 
sor fog kerülni a pályázat keretében. A problémát tovább fokozta a pályázatok lassú el-
bírálása és az elbírálás, illetve a támogatási szerződések megkötése között eltelt hosz-
szú idő. Ezt az időt ugyanis a helyileg jelen lévő, de internet-szolgáltatást még nem in-
dított szolgáltatók hálózataik gyors fejlesztésére használták fel, gyorsan előfizetői bá-
zist szerezve az újonnan épülő infrastruktúra tulajdonosainak egyértelmű rovására. Az 
eredetileg állami oldalon definiált cél – mely szerint ezeken a területeken is lehetővé kell 
tenni a szélessávú internethez való hozzáférést – megvalósult, de üzletileg sok eset-
ben életképtelen struktúrákat illetve állami finanszírozással létrejött torzított verseny-
helyzetet is teremtettek.
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4. táblázat: szélessávú Lefedettségi adatok
Szélessávval lefedett 

települések száma
Települések száma 

összesen
Lefedettség 
(%-os arány)

Nem pályázott 1211 2358 51%
Pályázott 294 808 36%
     nem nyert 127 446 28%
     nyert 167 362 46%
összesen 1505 3166 48%

Forrás: GKIeNET a GVOP-4.4.2-es pályázatok ex post értékelése (2006)

5. táblázat: A szélessávval lefedett települések aránya országosan és  
a nyertes pályázók körében

2004.  
március

2004.  
december

2005.  
június

2005.  
december

Országos átlag 9% 24% 48% 56%
Nyertes pályázó települések 8% 24% 45% 54%

Forrás: GKIeNET a GVOP-4.4.2-es pályázatok ex post értékelése (2006)

A nyertes pályázatok nagy része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bács-Kiskun megyé-
hez tartoztak (10 db és 8 db), igaz volt ahonnan egy pályázat sem érkezett. Ilyen volt 
Budapest és Komárom-Esztergom megye, de különös, hogy Győr-Moson-Sopron, Tol-
na és Zala megyékből egy pályázat sem ért el eredményeket. Ez utóbbi két megye a 
mai napig a szélessávval a legkevésbé ellátott térség, ráadásul a zalai település szerke-
zet miatt a legutóbbi konstrukció (GOP 3.1.1) sem igazán vezetett eredményre. A nyer-
tes pályázatok megyénkénti megoszlása és az odaítélt támogatások megoszlása kö-
zött nincs nagy különbség, az átlagosan 182 millió forint támogatási összeg a pályáza-
tok számával arányosan oszlott meg a megyék között. Ennek hátterében a maximális 
összeg környékére (250mFt-ra) történő pályázások magas aránya áll.

A GVOP-s szélessávú infrastruktúrafejlesztési pályázatok azonban két sebből vé-
reztek igazán. A GVOP-4.4.1 „halálos sebét” a GVOP-4.4.2 okozta, amely a magasabb 
támogatási intenzitással lényegében kannibalizálta a pályázók körét. A GVOP-4.4.2 
„problémája” vagy inkább a hibája, groteszk módon a támogatás intenzitás magas vol-
tából ered(t), amely magát az infrastruktúra építését tette vonzóvá a különböző érdek-
csoportok számára. Az ekkora támogatásintenzitással (85%-95%) rendelkező konst-
rukcióból – kis ügyeskedéssel – már a teljes beruházás kigazdálkodható. Mindez azt 
is jelenti, hogy sok esetben nem a szükségesség, hanem az üzleti lehetőség indukálta 
a pályázatok beadását, amelyek mögött egyértelműen nem is az önkormányzatok áll-
tak, hanem beruházói érdekcsoportok. A létrejött (létrejövő) hálózat kétségtelenül ön-
kormányzati tulajdonban van/kerül, de az önkormányzatok többségükben nem tudnak 
bánni ezzel a vagyonnal, mert ez eddig nem képezte feladatukat, s hiányzik az ehhez 
szükséges szakértelmük. A háttérben legtöbb esetben már meg is állapodtak, hogy a 
pályázatban előírt fenntartási/üzemeltetési idő lejártával mely cég veheti meg az infra-
struktúrát vagy legalábbis elővásárlási jogot kapott a jelenlegi üzemeltető. 
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1. ábra: pályázó, nyertes és vesztes települések  
a 2005. júniusi szélessávú lefedettség szerint

Forrás: GKIeNET, 2006

2. ábra: Szélessávú infrastruktúrával újonnan lefedett települések köre

Forrás: GKIeNET, 2006
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A GOP-3.1.1 pályázat
A tanulmány írásakor legfrissebbnek (utolsónak) számító hálózatfejlesztési támogatás 
leginkább a korábbi GVOP-4.4.1 modelljét követi, azonban van két nagyon fontos kü-
lönbség. 

A pályázati konstrukció megalkotása során részletes felmérés készült a magyaror-
szági szélessávú lefedettség állapotáról, így először vált lehetővé célzott támogatások 
kiírása. Sajnos a pályázható települések blokkosítása – az Európai Unió által lényegé-
ben elvárt – közigazgatási paramétereket és nem műszaki indokoltságot követett, ez-
zel bizonyos területeket egyáltalán nem tett vonzóvá a pályázók számára.

A második fontos különbség, hogy objektív pontozási rendszert alkottak, és a pályá-
zati források ténylegesen ennek alapján kerültek szétosztása. A korábbi gyakorlathoz 
képest ez egy rendkívül előremutató változás, de sajnos a pontozási szempontrendszer-
ben a szakmai szempontok csak részben jelentek meg: így például a hálózatok hosszú 
távú értékállósága nem volt értékelési kategória. A pályázatban megjelenő kevés szak-
mai szempont ugyanakkor nem minden tekintetben definiált elégségesen, aminek kö-
vetkeztében a műszakilag alacsonyabb tartalmú pályázatok előnyben vannak az érték-
elés során – lévén,ezek általában alacsonyabb egységköltségből valósulnak meg.

A fenti ok miatt a rádiós megoldások minden esetben „legyőzték” az optikai megol-
dással pályázókat azokon a területeken, ahol két pályázat is érkezett. Az irány azon-
ban megfelelő, és azt a célt, hogy minden településen legyen „valamilyen szélessávú 
internet” hatékonyan éri el.

6. táblázat a beadott és nyert GOP-3.1.1-ről

Pályázók száma Összeg

Pályázó 56 db
     nyert 44 db 8 129 990 662 ft
     nem nyert 12 db 863 244 793 ft
összesen 8 993 235 455 ft
Érintett Települések/háztartások 282 település 47 774 háztartás
Forrás/ háztartás 170 176 ft

Forrás: NFÜ (2008)

A magyar szélessávú infrastruktúrafejlesztésekre összességében eddig közel 20mrdFt-
ot ítéltek meg, amelyek hatására megközelítőleg már csak 200 körüli azon települések 
száma, ahol elvben sem érhető még el a szélessáv.

Mit hoz a jövő?
A szélessávot nélkülöző települések száma Magyarországon mára igen alacsony szá-
mot mutat, de ez alapvetően a „szélessávval ellátatlan település’ definíciójából ered. A 
kiírónak fel kell készülnie, hogy magát a szélessáv fogalmát a jövőben változóan értel-
mezze, vállalva a felelősséget akár az érvényben lévő EU központi statisztikai állásfog-
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lalásával szemben is. Ki kell alakítani egy eszközrendszert, ami láthatóvá teszi, hogy 
az ország területén hol jelentkeznek a szűkkeresztmetszetek, amelyek valamilyen ál-
lami beavatkozást igényelnek, 
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Kivonat
A mobil szélessáv piaci sikere új követelményeket támaszt a jelen és a jövő rá-
diós hozzáférési technológiáival szemben. Ezzel összhangban a GSM/EDGE a 
WCDMA/HSPA továbbfejlesztése és az új rádió az LTE fejlesztése is folyamatban 
van. A 3GPP által specifikált mobil technológiák globális dominanciája egyértel-
mű valamint az elterjedtségnek köszönhető méretgazdaságosság nélkülözhetet-
len a mobil kommunikáció további térnyerése számára. A mobil szélessáv mellett, 
a mobil hálózatok IMS szolgáltatásvezérléssel alkalmassá válnak újszerű szolgál-
tatások megvalósítására. Közösen a vezetékes szélessávú hozzáféréssel lehető-
ség nyílik a kommunikációs és tartalomfogyasztási felhasználói igények egysé-
ges, képernyőtől független kielégítésére. Továbbá a távközlési szolgáltatók ver-
senyképesek maradnak az új és változó piaci környezetben.

Bevezető
Ahhoz, hogy megértsük, hogy a mobil távközlés jelenlegi technológiai fejlesztései mi-
lyen irányban haladnak érdemes áttekinteni a jelenleg zajló jelentős folyamatokat. 

a mobil szélessáv – azaz a nagysebességű és helytől független mobil internet elérés 
– a 3. generációs WCDMA technológián alapuló HSPA megjelenésével vált igazi piaci 
sikerré. Ez a siker köszönhető annak is, hogy egyszerre a HSPA megjelenésével, elfo-
gadható áron, nagy számban elérhetővé váltak a HSPA képes készülékek is. A legel-
terjedtebb készülékek jellemzően hordozható számítógépekhez csatlakoztatható esz-
közök, folyamatosan bővül a HSPA képességgel rendelkező kézi készülékek köre is, 
továbbá a jelentősebb hordozható számítógépgyártók kínálnak integrált HSPA képes-
séggel rendelkező számítógépeket is (Táblázat 1). A HSPA technológia globális és el-
terjedése jelentős méretgazdaságosságot biztosít a készülékgyártók számára, amely 
további költségcsökkenéshez és a technológia további térhódításához vezet.

Táblázat 1: Több mint 637 HSPA képes eszköz van a piacon (2008 január)
HSPA mobil, média lejátszó és kamera 311 modell
Integrált HSPA-val rendelkező, PC kártya és USB modem 266 modell
Vezeték nélküli útválasztó (wireless router) 60 modell

Azoknál a szolgáltatóknál, ahol bevezetik a technológiát és biztosítják a megfelelő 
szolgáltatási konstrukciót az előfizetők száma gyorsan növekedni kezd. Ezzel párhu-
zamosan robbanásszerűen nő az átvitt adatmennyiség. A mobil szolgáltatók gyorsan 
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elérik azt a pontot, amikor a mobil szélessáv által generált adatforgalom meghaladja a 
beszéd forgalmat. Megfigyelhető, hogy a felhasználók egy jelentős része a mobil szé-
lessávú előfizetéssel kiváltja az addig használt otthoni ADSL szolgáltatást. Ugyanaz a 
folyamat indul így el, mely korábban a beszédszolgáltatásnál is, és ahogyan a mobil te-
lefonunk személyessé vált ugyanúgy azzá válik a mobil szélessáv is. 
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Ábra 1: Mobil előfizetések technológia szerinti eloszlása és jövőbeli alakulása

A WCDMA/HSPA technológia további terjedését és felhasználóinak növekedését jósolják 
az elemezők. A növekedés egyik része a korábban nem 3GPP technológiát használó szol-
gáltatók WCDMA irányú fejlesztéseinek köszönhető (pld. Ausztráliában), a növekedés na-
gyobb részéhez pedig a GSM szolgáltatók természetes 3G fejlesztései járulnak hozzá. 

Jelenleg a világon több mint 3,5 milliárd mobil felhasználó van, amiből a legtöbben 
GSM hálózatot használnak. GSM felhasználók száma napról napra rohamosan növek-
szik. Ez a növekmény jelenleg kb. 47 millió új előfizetőt jelent minden hónapban. Ter-
mészetesen ez a növekedés nem térségünkben jelentkezik, ugyanis a világnak ezen a 
részén a 100% feletti lakóságra vetített előfizetésszám a jellemző. 

Fontos megemlíteni, hogy a legtöbb GSM-mel ellátott országban a szolgáltatók beve-
zették az EDGE-et is (kb. 350 hálózatban). Az EDGE jelentősen gyorsítja a GSM háló-
zaton elérhető adatsebességet és növeli a hálózat hatékonyságát is. Jelentős az EDGE 
képes készüléktípusok száma is. Becslések szerint az eladott adatátvitelre képes GSM 
és WCDMA eszközök 50%-a EDGE képes. 

A szélessáv terjedésével együtt megfigyelhető, hogy a hagyományos távközlési szol-
gáltatók piaci környezete is megváltozott. A vezetékes és a mobil távközlési szolgálta-
tók valamint a kábeltévé szolgáltatók piaci küzdelmébe beszálltak az internetes sze-
replők is, és együttesen versenyeznek a kapcsolódási díjakból, kommunikációból, hir-
detésekből és tartalom elosztásból származó jövedelmekért. 

Mindemellett egy teljesen új fogyasztói szegmens van születőben. Ők a 15-24 éves 
korosztályba (Generation C) tartozó „digitális bennszülöttek”, akik az internet és a mo-
bil telefon mellett nőttek fel, részét képezi környezetüknek. Számukra a digitális tarta-
lom létrehozása (C mint content), rögzítése, továbbítása, fogadása és felhasználása 
teljesen természetes. Magánéletükben és munkájukban egyaránt megpróbálják maxi-
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málisan kihasználni az új technológiák adta lehetőségeket.
Egy felmérés során egy ázsiai tinédzser a következőképpen nyilatkozott: „Ha nem 

vagyok elérhető, az olyan, mintha nem is léteznék.” Valóban, a digitális bennszülöttek 
szinte állandóan online vannak, életük minden részét áthatja az on-line kapcsolattar-
tás, a virtuális közösségekben való részvétel.

a média és kommunikációs ipar rég beharangozott konvergenciája mára már egyér-
telmű. A tévészolgáltatás tetszőleges hozzáférési hálózaton elérhető, és az internet is 
a tévés tartalomszolgáltatás egy új közegévé vált. 

A mobil hozzáférési technológiák jövője
Sebesség növekedés a GSM/EDGE hálózatokban – EDGE evolution
Jelenleg cáfolhatatlanul a GSM/EDGE a legelterjedtebb cellás mobil technológia a vilá-
gon. Annak céljából, hogy ez a technológia továbbra is versenyképes legyen a 3GPP-
ben további fejlesztéseket dolgoztak ki. E fejlesztések elsősorban az átlag- és csúcs 
átviteli sebesség növelését, a késleltetés csökkentését a és lefedettség kiterjesztését, 
valamint egyben a spektrális hatékonyság növelését tűzték ki célul. Ahhoz, hogy a ki-
tűzött célok elérhetők legyenek a szabványba – az EDGE-ben már bevezetett techni-
kákon túl – további újítások kerültek be [1]. 

Kétantennás készülékek alkalmazása. Ezt már kezdetek óta alkalmazzák a bázis ál-
lomásokban. Jól ismert módon, antenna diverziti (MSRD) bevezetésével nyereséget le-
het elérni. A szimulációk szerint kb. 3-8 dB nyereség várható. 

Több állapotú moduláció és turbo kódolás alkalmazása. Amikor a szabvány bevezet-
te az EDGE-et a GSM-ben használt GMSK moduláció mellett a 8-PSK nyolc állapotú 
moduláció is bevezetésre került. Az elő EDGE hálózatokban megfigyelték, hogy a mo-
bil készülékek átlagosan igen nagy valószínűséggel tudnak 8-PSK-t használni. Ezért az 
állapotszám növelésével, további átlag- és csúcssebesség növekedést lehet elérni. A 
szabványba így bekerült a 16 és 32 állapotú QAM mind uplink mind downlink irányban. 
Az új moduláció mellett bevezetésre került a turbo csatornakódolás a konvolúciós kó-
dolás helyett, amely igaz, hogy jobban illeszkedik az adatátvitelhez, de a dekódolás bo-
nyolultsága és erőforrás igénye nagyobb. Azonban manapság ez már nem jelent meg-
valósítási problémát ugyanis a WCDMA készülékekben is ezt alkalmazzák. 

Az új EDGE szabvány 20%-kal nagyobb szimbólumsebességet is megenged, azon-
ban ennek a változtatásnak már komoly hatása van a jelenleg az adókban használt szű-
rőkre, ezért elterjedése egyelőre kétségesnek tűnik. 

Többvivős átvitel. A GSM egy időosztásos rendszer, egy vivőn 8 időrés van. Jelen-
leg is a GPRS/EDGE képes készülékek több időrést is össze tudnak fogni, azonban a 
jelenlegi újítás lehetővé teszi több vivő használatát downlink irányban.  

Csökkentet átviteli idő intervallum (TTI). Jelenleg GSM-ben egy rádiós blokk elküldé-
sére 20 ms áll rendelkezésre. Ez az átviteli idő határozza meg a felhasználói adatcso-
magokra jövő válaszok sebességét az ún. RTT-t azaz a csomag körbefordulási idejét. 
Ezt az átviteli idő intervallumot 10 ms-ra csökkentik. 

Gyorsabb visszajelzés. A mobil rádiós átvitelben gyakori, hogy rádiós blokkok hibá-
san érkeznek. Ilyenkor a rendszer megismétli a rádiós blokk adását mindaddig, amíg 
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a vevő vissza nem jelzi, hogy a csomag hibátlanul megérkezett. A gyorsítás annak kö-
szönhető, hogy a mobil azonnal vissza tud jelezni a hibás csomagok vétele esetén, míg 
a pozitív visszaigazolás periodikusan vagy más üzentekbe ágyazva is történhet. Jelen-
tős még, hogy ez a pozitív (ACK) illetve negatív visszaigazolás (NACK) is gyorsabban, 
azaz 10 ms-os TTI-vel történik.  

Gyorsabb hozzáférés. Ez az újítás azt teszi lehetővé, hogy a felhasználó gyorsab-
ban tudjon az inaktív állapotból adatot átvinni, azaz hogy a hálózat és a készülék kö-
zötti csatornák felépülése minél gyorsabban tudjon megtörténni. 

Mindezek az újítások közösen lehetővé teszik azt, hogy a meglévő GSM/EDGE há-
lózatokon is 1 Mbit/s-nál nagyobb sebességeket érjünk el. 

A WCDMA/HSPA rádiós hálózat fejlődése – HSPA evolved és MBMS
A WCDMA hálózatokban a HSDPA és a HSUPA (vagy másként EUL), közös néven 
HSPA, bevezetése jelentős adatátviteli sebesség növekedést tett lehetővé. A jelenle-
gi mobil készülékekkel 7,2 Mb/s letöltési sebesség érhető el fizikai szinten, azonban a 
3GPP Rel 5 szabvány, ennél többet is lehetővé tesz.

A HSPA evolved, vagy HSPA+ néven ismert újítások további sebesség növekedést 
tesznek lehetővé mind feltöltés mind letöltés irányában. Ezek a 3GPP szabvány Rel 7 
és újabb kiadványaiban folyamatosan kerülnek bevezetésre.

a 3GPP Rel 5 szabvány vezette be a HSDPA-t és lehetőséget biztosított a maximális 
15 kód, valamint a QPSK mellett a 16 állapotú QAM moduláció használatára. Továbbá 
a kisebb adatcsomag késleltetések (RTT) elérése érdekében bevezette a 2 ms-os átvi-
teli intervallumot (TTI) az addigi 10 ms-mal szemben, valamint a mobil csatorna gyors 
változásainak követése érdekében a gyors link adaptációt a csatornafüggő felhaszná-
ló- illetve csomagütemezést, mindezt kombinálva a hibrid ARQ-val. Ennek a lényege az, 
hogy a vevő nem dobja el automatikusan a hibásan vett csomagot, hanem megőrzi és 
összekombinálja az újraküldött más csatornakódolású csomaggal, így még akkor is elő 
tudja állítani a helyes csomagot, ha az újraküldött csomag hibás volt. A felsorolt techni-
káknak a segítségével az elvi maximális elérhető letöltési sebesség 14 Mb/s. [2]

Meg kell azonban említeni, hogy ez akkor érhető el, ha a mobil készülék a cellában 
mind a 15 HSDPA-ra használható kódot felhasználja. Azonban az ilyen képességű ké-
szülékek jelenleg nem érhetők el kereskedelmi forgalomban. 

a 3GPP Rel 6-ban került bevezetésre a HSUPA. Tulajdonképpen ugyanazokat a tech-
nikákat vezette be uplink-en mint a HSDPA, azzal a fő különbséggel, hogy a HSUPA-
nál az átvitel továbbra is dedikált és nem osztott csatornán történik. Maximális fizikai 
szintű sebesség 5,8 Mb/s lehet. Jelenleg tipikusan 1,4 Mb/s sebességet támogató ké-
szülékek vannak kereskedelmi forgalomban.

 a 3GPP Rel 7-ben a csúcssebesség növelése érdekében letöltés irányban a 64 fel-
töltés irányában a 16 állapotú QAM moduláció került bevetésre. Ezzel az elvi maximá-
lis sebesség letöltési irányban 21 Mb/s, míg feltöltés irányban 12 Mb/s nőtt. 

Ebben a verzióban került be először a többantennás átvitel a szabványba. A HSDPA 
számára a 2x2-es mImo használatát vezették be, ami mind adó mind vevő oldalon két-
két antenna használatát jelenti.
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Ábra 2: A 2x2 antennás MIMO átvitel elvi ábrája, és a vett jelek becslésének elve

A MIMO átvitel a többutas csatorna azon tulajdonságát használja ki, hogy a külön-
böző utakon beérkező jelek korrelálatlanok. Illetve a megfelelő feltételek mellett az adó 
antennák és vevő antennák jelei korrelálatlanok. Ezért, ha minden adó antennán más-
más jelet (adatfolyamot) viszünk át, akkor a jeleket minden vevő antennával venni tud-
juk, továbbá, ha az így kialakult rádiós csatornákat jól tudjuk becsülni, akkor a külön-
böző jeleket egymástól függetlenül jól fogjuk tudni visszaállítani. Ebből érthető, hogy a 
többantennás átvitel akkor fogja jelentősen növelni adatátvitelünk csúcssebességét, ha 
az egyes csatornák korrelációja kicsi. 

A szimulációk azt mutatják, hogy a 2x2-es MIMO-val a HSDPA esetében 21 Mb/s kö-
rüli csúcssebesség várható. 

a 3GPP Rel 8-as szabványban a MIMO és a 64-QAM közös használatát vezetik be, 
ezzel további csúcssebesség növekedés érhető el. Becslések szerint ez 42 Mb/s. 

A 3GPP Rel 8-ig bevezetett újítások mindegyike egy 5 MHz-es WCDMA vivőn növeli 
a rádiós átvitel hatékonyságát. További sebesség növelés is elérhető, ha több WCDMA 
vivőn is egyszerre viszünk át adatot. Egyelőre ez nem került be a szabványosításba, 
de a lehetséges tervek között szerepel. 

A WCMDA szabvány szintén jelenjelentős újítása az mBmS. Az eddigi a mobil háló-
zatokban megszokott beszéd- és adatátvitel szolgáltatásokhoz szükséges pont-pont át-
vitel mellett, bevezeti a pont-több-pont (multicast) típusú átvitelt is. Továbbá ennek azt 
a változatát, amikor a hálózat az összes felhasználója számára sugároz (broadcast). 
Az MBMS egy olyan technológia, amely sajátosságaiból adódóan nem kizárólag a rá-
diós hozzáférési hálózatot érinti. Az MBMS különféle alkalmazások számára nyújthat 
átvitelt, egyik ilyen természetesen a műsorszórás, azaz a TV adás. Az MBMS-ben de-
finiált legnagyobb csatornasebesség 256 kb/s. [3]

Az új 3GPP rádiós hálózat, út a 4G felé – LTE [5]
A 3GPP-ben már elkezdődött az újabb rádiós hozzáférési technológia, közismert ne-
vén az LTE szabványosítása. Az LTE célja, hogy olyan technológia jelenjen meg mely 
használható a még szabad, de széttördelt és különböző sávszélességű spektrumok-
ban is, valamint használható legyen páros és páratlan sávokban is. Az elvárás, hogy a 
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WCDMA/HSPA-nál nagyobb sebességeket tudjon, továbbá hogy üzemeltetést egysze-
rűsítő elemeket is tartalmazzon. 

A szabványban használt nevén eUTRAN-t, azaz az LTE rádiót első ízben a 3GPP 
Rel 8 szabvány írja le. Az LTE hozzáférés OFDMA technikán alapul. A mobil készülé-
kek alacsony fogyasztása és egyszerűbb megvalósíthatósága érdekében az uplinken 
az OFDMA-nak egy egyszerűsített, a hagyományos frekvenciaosztásos hozzáféréshez 
hasonlító ún. egyvivős FDMA-t alkalmaz. Már az első változatban implementálták ko-
rábban az EDGE-ben és HSPA-ban bevezetett megoldásokat. Alapvető sajátossága, az 
LTE-ben „több rétegű átvitelnek” nevezett, fejlett többantennás megoldáok használata. A 
technológia 20 MHz-es sávra lett definiálva, de lehetőség van ennél kisebb sávszéles-
ségben való alkalmazására is (pld. 1,4; 5; 10 MHz és más sávszélességben). Az LTE-
ben támogatott mind FDD, azaz frekvencia-, mind a TDD, azaz időosztásos duplex mód 
is. Az elvárás az, hogy az LTE berendezések mindkét módban tudjanak működni. 
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Ábra 3 A 3GPP által definiált Evolved Packet System architektúrája (jobb oldalon)  
és kapcsolódás a GSM és WCDMA rendszerekhez (az ábrán a GSM-hez  

és WCDMA-hoz tartozó vonalkapcsolt vezérlés nincs feltüntetve)
 
A rádiós hozzáférés mellett a rendszer architektúrája is jelentősen egyszerűsödött. A 

vonalkapcsolt szolgáltatásvezérlés megszűnt az új EPS-nek elnevezett rendszerben. To-
vábbi sajátossága, hogy szemben a GSM és WCDMA-val a nincs rádiós vezérlő rend-
szerelem., valamint a jelzéséket és vezérlést ellátó egység (MME) különválik a forgal-
mat kezelő egységtől (SGW). 

Az LTE jelenlegi képességei alapján a kezdetben kitűzött célértékeket túl tudja szár-
nyalni. (pld. becslések szerint LTE 2x2 MIMO 20 MHz FDD ~160 Mb/s sebességre ké-
pes).

Az iparágban konszenzus kezd kialakulni abban, hogy az LTE lesz a 4G alapja. A 
jelenleg is 3GPP technológiát alkalmazó szolgáltatók számára, akik a világ mobil fel-
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használóinak legnagyobb hányadát ellátják, természetes fejlesztési lépes lesz az LTE. 
A CDMA2000 szabványon alapuló szolgáltatók is az LTE-ben látják a következő lépést 
és ugyanez igaz a Kínában üzemelő szolgálatokra is. Ilyen potenciális felhasználói bá-
zis mellett a biztosított lesz az a méretgazdaságosság, amely szükséges, hogy globá-
lisan teret tudjon hódítani az LTE a versengő technológiák elől.

Mi történik a hálózat többi részében 
A mobil hálózatok belsejében is folyamatos fejlődés figyelhető meg. Ennek a fejlődés-
nek a fő okai a szélessáv nagyon gyors elterjedése, a befektetések és az üzemeltetési 
költségek folyamatos csökkentésére irányuló nyomás, valamint az új szolgáltatások be-
vezetésének szükségessége. Mindezen követelmények indították el az IP alapú meg-
oldások megjelenését a távközlési hálózatokban. Azonban az IP megjelenését elsősor-
ban nem az IP-s berendezések kapacitásának és képességeinek bővülése tette lehe-
tővé, hanem olyan telekom megoldások megjelenése, melyek alkalmazkodnak az IP-s 
környezethez, ezáltal az IP egy távközlési hálózat alapjává tud válni (All-IP hálózat). 

Az IP először, mint átviteli megoldás jelenik meg a csomagkapcsolt-, de ugyanúgy a 
vonalkapcsolt szolgáltatásvezérlés számára. A hagyományos TDM átvitel-technikai há-
lózatokon üzemelő kapcsolóközpontot kiváltja a vezérlő (MSC server) és átjáró (Media 
Gateway) rétegre osztott ún. (Mobil) Soft-Switch megoldás. Itt a vezérlő felelős a jelzé-
sek kezeléséért és a vonalkapcsolásért valamint az átjárók vezérléséért, míg az átjáró 
kizárólag a felhasználói forgalmat kezeli. 

A vonalkapcsolt, tipikusan beszédszolgáltatás, jelzései és az előfizetői hangforga-
lom, továbbá a szélessávú szolgáltatások és egyéb adat alapú (pld. WAP) szolgáltatá-
sok forgalma is egy közös IP hálózaton keresztül kerül átvitelre a megfelelő szolgálta-
tásminőség biztosítása mellett. 

Az soft-swicth alapú megoldások már széles körben elterjedtek, és a távközlési há-
lózatok transzformációjának első mérföldkövét jelentik. Azonban a kapcsolat vezérlés 
logikája a hangszolgáltatás számára még mindig vonalkapcsolt. 

az ImS az a 3GPP által szabványosított technológia, mely lehetővé teszi a szolgálta-
tásvezérlést az alapjaiban csomagkapcsolt IP-s hálózatokban. A SIP protokollon alapul. 
Horizontális architektúrájának elemei: a központi vezérlő, a CSCF, mely a kapcsolat-
vezérlést végzi, a HSS, mely a felhasználói profilokat kezeli, az alkalmazás szerverek, 
amelyek a szolgáltatásokat vezérlik, valamint a szabvány által definiált további entitá-
sok, amelyek a felhasználói forgalmat (médiát) kezelik. 

Az IMS lehetővé teszi azt, hogy kommunikációnk módját egy kapcsolat alatt változ-
tatni tudjuk, valamint tetszőleges további tartalommal tegyük gazdagabbá (pld. az egy-
szerű fájl átviteltől kezdve a jelenlét információig stb.) Az IMS közös platformot biztosít 
különböző IP-n alapuló szolgáltatások számára. Lehetővé teszi, hogy tetszőleges hoz-
záférést használva, akár vezetékes-, akár mobilhálózatból igénybe vegyük ugyanazo-
kat a szolgáltatásokat. Ezeken felül az IMS nagyon fontos tulajdonsága, hogy szabvá-
nyos kapcsolódási felületet definiál egyfelől a hálózat és a felhasználó (UNI), valamint 
két szolgáltató hálózata között is (NNI).  
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Az IMS szabvány széles körben elfogadott technológia, mely alapjaira a további szab-
ványosító szervezetek építik szabványaikat. A TISPAN és a CableLabs a vezetékes 
hálózatok igényeinek megfelelő bővítéseket tesz az IMS-hez, mely így alkalmas a ha-
gyományos PSTN hálózatok kiváltására, valamint kommunikációs platformnak egy ká-
beltévés hálózatban. Az OMA az IMS feletti jelenlét-, azonnali üzenetküldés és a PoC 
szolgáltatás szabványosításával foglalkozik. Ezek mellett a 3GPP egy terület az, ún. 
Combinational Services, szabványosításával foglalkozik, mely lehetővé teszi az IMS 
alapú szolgáltatások használatát mobil vonalkapcsolt beszédátvitel mellett. 

A kizárólagosan csomagkapcsolt képességű LTE hálózat természetes szolgáltatási 
rétege az IMS, melynek alapjain megvalósulhat a hagyományos hangszolgáltatás az 
LTE hálózaton (MMTel). 

A küszöbünkön álló néhány új szolgáltatás
Mobil szélessáv
A mobil szélessáv már nem mondható új szolgáltatásnak, azonban elterjedése jelen-
tősen gyorsulni fog és meghatározza a fejlődést. A HSPA és a HSPA+ megteremti az 
alapot és a felhasználói szám kezdeti felfutását, az EDGE evolution széleskörű beve-
zetésével gyorsan lehet elfogadható sebességű szolgáltatást biztosítani a sűrűn lakott 
területeken kívül is. Abban az esetben, ha szolgáltató jelenlegi WCDMA spektrumbeli 
kapacitása betelik lehetőség lesz az LTE bevezetésére. Azonban érdemes megjegyez-
ni, hogy 5 MHz-en a HSPA legalább olyan hatékony mint az LTE és alkalmas a nagy, 
ritkán lakott területek költséghatékony lefedése is. 

Fontos továbbá, hogy a mobil szélessáv segítségével nagyon sok on-line szolgálta-
tás is mobillá válik, mint például az e-mail, az on-line bankolás, a on-line képtárolás és 
egyéb, melyet jelenleg tipikusan nem a távközlési szolgáltató nyújt a felhasználói szá-
mára. 

AMR-WB
A hangátvitelben a távközlés kezdete óta nem történt nagy változás, csupán annyi, 
hogy a 300 és 3400 Hz közötti analóg hangfrekvenciás jelet digitálisan, egyre ügye-
sebben tömörítve vittük át az előfizetők között. Az AMR-WB egy olyan adaptív hangkó-
dolást valósít meg, mely kibővített frekvenciasávban, 100 és 7000 Hz közötti hangjelet 
viszi át, ezzel jelentős minőségi ugrást biztosítva a hangátvitelben, ugyanis a hangmi-
nőség jelentősen jobb lesz a jelenleg vezetékes hálózatokban kódolatlanul átvitt be-
széd minőségénél is.

Mobil TV
Fontos megfigyelni, hogy a tévézési, illetve helyesebben a videótartalom fogyasztási 
szokások az internetes tévé, a webes videótárak, az IPTV, a digitális kábeltévé és az 
on-line videotékák szolgáltatásainak hatására jelentősen megváltozott. Ezek az új fel-
használói szokások szükségessé teszik a mobil TV szolgáltatást és kialakítják majd az 
elérhető szolgáltatásokat. 
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A mobil TV elsősorban nem lineáris, interaktív és egyénre szabott, lehetővé teszi a 
tartalomfogyasztást helytől és időtől függetlenül. A felsorolt elvárásoknak a mobil háló-
zatok felelnek meg a leginkább. Lehetőség van a tartalom pont-pont és pont-több pont 
típusú átvitelére, valamint „beépített” az interaktivitás. Ezért a felhasználók természetes 
elvárása lesz az, hogy a mobilszolgáltató is biztosítson TV szolgáltatást. 

Rich Communication Suite [6]
Az integrált kommunikációs készleten alapuló szolgáltatások egyre népszerűbbek az 
interneten. A készlet alap elemei: a jelenlét információ, az azonnali üzenetküldés, a hang-
hívás és videóhívás képessége, valamint tetszőleges tartalom megosztása a kapcsolat 
alatt. Jellemzőjük, hogy az internetes szolgáltatók a kommunikációt díjmentesen bizto-
sítják felhasználóik számára. További jellemzőjük azonban, hogy általában a szolgálta-
tatók közötti átjárhatóság, csak nehezen, vagy egyáltalán nem oldható meg. 

Ezeknek a folyamatoknak hatására a 2008-as barcelonai 3GSM Mobil Világkonfe-
rencián a legjelentősebb mobil készülékgyártók, mobil szolgáltatók és  infrastruktúra 
gyártók létrehozták az ún. Rich Communication Suite kezdeményezést, melynek cél-
ja a távközlési hálózatokban IMS alapú integrált kommunikációs szolgáltatások miha-
marabbi bevezetése. Az alapító tagok: Nokia, Samsung, Sony Ericsson, TeliaSonera, 
Telefonica, TIM, Orange, Ericsson és Nokia Siemens Networks. Azóta tagok száma to-
vább bővült az iparág jelentős szereplőivel. 

A kezdeményezés előzményének tekinthető a szereplők által közösen végzett IMS 
együttműködési tesztek. A jelen kezdeményezés a szolgáltatási készlet körvonalazá-
sára és a szolgáltatások zökkenőmentes együttműködésére helyezi a hangsúlyt, olyan 
esetekben is akár, amikor a felhasználók különböző hálózatokon más-más gyártó ké-
szülékét használva és más-más gyártó infrastruktúráján keresztül kapcsolódnak egy-
máshoz. 

Az RCS kezdeményezésen alapuló szolgáltatások már a 2009-es évben várható-
an megjelenek. 

Full Service Broadband
Azzal, hogy akár mobil akár vezetékes szélessávú hálózaton keresztül kapcsolódunk, 
természetes elvárássá válik, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat elérjük a használt 
eszköztől és csatlakozás módjától függetlenül. 

a szélessávú hozzáférést biztosító akár vezetékes, akár vezeték nélküli hálózatok ImS 
szolgáltatásvezérléssel és intelligens IP-s edge képességekkel olyan teljes körű széles-
sávú hálózattá válnak, melyek három képernyőn, azaz a nagy képernyős tévén, mobil 
készüléken és személyi számítógépen, nyújtják ugyanazoknak a szélessávú szolgálta-
tásokat. Ilyenek szolgáltatások például: jelenléttel ellátott teljes kommunikációs készlet, 
interaktív személyre szabott tévézés és nagysebességű internet hozzáférés.
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ARQ  Automatic Repeat reQuest
CDMA  Code-Division Multiple Access
CSCF  Call Session Control Function
EDGE  Enhanced Data-rates for Global 
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más)
EPC  Evolved Packet Core
EPS  Evolved Packet System
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eUTRAN  Evolved UTRAN
FDD  Frequency-Division Multiplex
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GSM  Global System for Mobile 

communication 
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Access
HSPA  High Speed Packet Access
HSS  Home Subscriber Server
HSUPA  High Speed Uplink Packet Access
IMS  IP Multimedia Subsystem
IP  Internet Protocol 

LTE  Long Term Evolution
MBMS  Multimedia Broadcast Multicast 

Service
MIMO  multiple In multiple out
MME  Mobility Management Entity
MMTel  Multimedia Telephony
MSC  Mobile Switching Center
MSRD  Mobile Station Receive Diversity
NACK  Negative Acknowledge
NNI   Network to Network Interface 
OMA  Open Mobile Alliance
PoC  Push-to-talk Over Cellular
PSTN  Public Switched Telephony 

Network 
QAM  Quadrature Amplitude Modulation
QPSK  Quadrature Phase-Shift Keying
SGW  Serving Gateway
SÍP   Session Initiation Protocol 
TDD  Time-Division Multiplex
TISPAN  Telecoms & Internet converged 

Services & Protocols for Advanced 
Networks

TTI  Transmit Time Interval
UMTS  universal mobile 

Telecommunications System
UNI  User to Network Interface
UTRAN  UMTS Terrestrial Radio Access 

Network
WAP  Wireless Application Protocol 
WCDMA  Wideband CDMA
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Mennyit ér valójában a tartalom?

Telbisz Ferenc
PKI Fejlesztési Igazgatóság 

Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály
H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9.

Kivonat
A tartalom túlértékelése régóta élő vélemény internetes és távközlési körökben. 
Ezt a véleményt azonban nem támogatják egyértelműen a tények. A. Odlyzko egy 
cikké ben  “Content is Not King” elemezte ezt az elmúlt évtized második felének 
az ameri kai adataira támaszkodva. Kimutatja, hogy a tartalomért kifizetett ösz-
szeg (Hollywood-ot is beleszámítva) kevesebb, mint a távközlési vállalatok és a 
posta össze vont bevételének a fele. Az a szolgáltatás, amiért az emberek valóban 
hajlan dók sokat fizetni, az interperszonális kommunikáció. Egy Eurescom pro-
jekt kere tében meg kísé reltünk frissebb adatokat is megszerezni, ami elég nehéz-
nek bizonylyt, és ráadásul a különböző felmérések más-más adatokkal dolgoz-
nak. A közelmúltban hozzá férhe–tővé váltak az Odlyzko felmérésében használt 
adatok 2000-20004 időszakra vonat kozó adatsorai is. Ezek is azt mutatják, hogy 
az Odlyzko által megállapított ará nyok lényegében mostanáig helyesek. Ez nem 
jelenti azt, hogy a tartalomnak semmi érté ke nincsen, csak azt, hogy a bevétel-
nek döntő része még mindig a „bitszállítás”.

Bevezetés
A tartalom túlértékelése régóta élő vélemény internetes és távközlési körökben. Tartal-
mon általában professzionálisan előállított anyagot értenek: könyvet, filmet, beszámo-
lót sporteseményekről, zenét, stb. A verseny nyilván arról szól, hogy milyen szervezet, 
technológia lesz a domináns a felhasználók tartalommal való ellátásánál, lehetőleg fej-
lett multimédia formában. Ezt a véleményt azonban nem támogatják egyértelműen a 
tények. A. Odlyzko egy cikkében  “Content is Not King” [1]  elemezte ezt az elmúlt évti-
zed második felének az amerikai adataira támaszkodva. A tartalom valóban látványos, 
de nem a legjelentősebb jövedelem termelő. Pl. az Egyesült államokban a mozik be-
vétele és profitja eltörpül a sokszor lenézett adatátviteli „csövek” bevétele mellett. Je-
len előadás részletesen ismerteti ennek a cikknek az eredményeit, valamint újabb ada-
tokat is bemutat, amelyek az mutatják, hogy ez a megállapítás változatlanul érvényes 
volt a jelen évtized első felében is.

A kapcsolatok és a tartalom ráfordításai az Egyesült Államokban
Az elemzésben csak az árbevételeket tudjuk vizsgálni, ami nem azonos a nyereséggel, 
de mindenképpen jó indikátor, mert ahol nincs árbevétel, ott nyereség sem lehetséges, 
a nyereség valamilyen formában korrelált a bevétellel. Az 1 Táblázatban az Egyesült 
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Államok néhány ágazatának az adatai láthatók az 1994 és 1997 évekre vonatkozólag. 
Az adatok forrása: [2]. A táblázatban az adatok részben átfedik egymást. 

A táblázatban meglepő, hogy a kommunikáció milyen magasra van értékelve. Ha ösz-
szeadjuk a telefontársaságok bevételét a postai bevételekkel, nagyobb számot kapunk, 
mint a katonai kiadások teljes összege, és csaknem háromszor akkora, mint a légitár-
saságok teljes bevétele. A tartalomra fordított teljes kiadás kevesebb, mint a fele a tele-
fon és postai kiadásokra fordított együttes összegnek A Postának csaknem akkora be-
vétele volt, mint a teljes mozgókép szektornak. 

A felhasználók valójában az interperszonális kommunikációért hajlandók fizetni. Ezt 
mutatják korábbi történelmi adatok is.

Történelmi példák
A 19. század elején az Egyesült Államok kormányának az volt a kifejezettt politikája, 
hogy előmozdítsa az újságok terjedését. Ezt tartották a legjobb eszköznek a polgárok 
tájékoztatására és az egységes nemzet kialakítására. Ezért az ujságkihordás költségeit 
támogatták a levélforgalom bevételéből. A támogatás mértéke lát ható abból, hogy a Pos-
ta bevételének 15%-át tette ki az újságkihordás bevétele, míg a hirlapok a kézbesített tö-
megnek a 95%-át adták. Később, 1840-ben a Kongressus engedve a tömeg nyonásnak, 
csökkentette a levélküldemények díjait, ami azonnal megnövelte a levélforgalmat, azt 
mutatva, hogy az emberek hajlandók a levelekért fizetni, és az ujságkihordást támogat-
ni kell. Az Amerikai Posta megélt volna egyedül a leveleken is, míg az ujságkihordást, 
a tartalmat szubvencionálni kellett.

1. táblázat. Az Egyesült Államok gazdaságának néhány ágazata

Ágazat
1994 árbe-

vétel 
109 $

1997  
árbevétel 

109 $

Éves  
növekedés 

%
Telefon 199.3 256.1 8.7%
US. Postai szolgáltatások 49.6 58.3 5.5
Hirdetés 151.7 187.5 7.3
Mozgókép 53.5 63.0 5.6
 filmszínházak 6.2 7.6 7.0
 Videó szalag kölcsönzés 7.0 7.2 0.9
Hírközlés
 Televízió 31.1 36.9 5.9
 Rádió 10.5 13.5 8.7
 Újságok 47.2 55.3 5.4
 Magazinok 17.4 19.9 4.6
Felhasználók kiadásai  
 a „tartalomra”

113.9 133.5 5.4

Légitársaságok 88.3 109.5 7.4
Védelmi kiadások 281.6 270.5 -1.1
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A tartalom iránti preferencia nem új dolog a telefonnal kapcsolatban sem. Sokan – többek 
között még Graham Bell is – úgy gondolták, hogy a telefon fő feladata a hírközlés lesz. 
Ennek egy példája a budapesti Telefon Hírmondó. Ez jelentős kisérlet volt arra, hogy tar-
talmat szolgáltassanak a telefonvonalakon. A kisérlet 1983-tól az első Világháború végé-
ig tartott. Végül azonban a telefon itt is a pont-pont kapcsolat jellegzetes eszközévé vált. 
Ez annak ellenére bekövetkezett, hogy a Telefon Hírmondó éves díja 18 Ft volt, míg a te-
lefon szolgáltatásé 150 Ft. Mivel a felhasználók a tartalom díjának a nyolcszorosát voltak 
hajlandók megfizetni a kapcsolatért, nem csoda, hogy a Telefon Hírmondó eltűnt.

Jelenkori példák
Bár az internet forgalomban 2000 körül a web forgalom kb. 20-szor akkora volt, mint az 
E-mail forgalom, valójában az E-mail szolgáltatást értékelték legtöbbre a falhasználók. 
[3], [4]. Ha akkoriban megkérdeztek valakit, hogy az E-mail-ről vagy a telefonról monda-
na-e le inkább, a válaszok megoszlottak. De ha a Web vagy az E-mail között kellett vol-
na választani, a választás egyértelmű volt, mind a lakossági, mint a vállalati szférában. 
A vállalatok, kormányzat akkor is összeomlottak volna, és ma is összeomlanának, ha 
az E-mail hirtelen egy csapásra megszűnne. Az IM (Instant Messaging) egyre növekvő 
népszerűsége is az interperszonális kommuni káció súlyát és fontosságát mutatja.

Bár a WAP (Wireless Application Protocol) kifejlesztésének a célja az volt, hogy a (Web) 
tartalmat a mobil készülékekre is el lehessen juttani, az igazán népszerű (killer) alkalmazás 
az SMS lett, ami tipikusan az interperszonális kommunikáció eszköze. A 2 Táblázatban fel 
van tüntetve egy bit információ átvitelének az értéke (ára) külön böző típusú információk 
esetében. Látható, hogy az emberek hajlandók magas árat elfogadni az interperszonális 
kommunikációért, de csak nagyon alacsony árat hajlandók kifizetni a tartalomért.

2. táblázat. Az Egyesült Államok TV és mobil telefon ágazata
Ár/MByte

 [$]
Kábel Tv 0.0001
vezetékes telefon 0.0800
mobil telefon 3.0000
SmS 3000.0000

Az Odlyzko által felismert általános tendencia megjelenik a YouTube nép szerűségében 
is, amely a “Broadcast Yourself” jelmondattal hirdeti magát, ami a személyes informá-
ció közlését jelenti egy kis baráti közösség számára. Ezt egy kis felhasználói csopor-
ton belüli kommunikációra és információcserére használják.

Ugyanezt vallja be Takeshi Nakuumo is [5], aki a fő tervezője volt a DoCoMo i-mode szol-
gáltatásának, amelyet nagy sikerrel vezettek be 1999-ben. Azonban a DoCoMo forgalmi 
bevétele az elmúlt pénzügyi évben is meghaladta a tartalom bevételét 11 milliárd $ a 2 mil-
liárd $ arányban. Ez azt jelenti, hogy 8 évvel az i-mode beveze tése után a felhasználókat 
még mindig sokkal jobban érdeklik az alapvető szolgál tatások: beszéd és szöveges üzene-
tek, mint a tartalom alapú szolgáltatások: mobil TV, zene letöltés és forgalmi információk.
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Újabb adatok
Egy Eurescom projekt kapcsán megkíséreltünk frissebb adatokat is gyűjteni. Ez azon-
ban meglehetősen nehéznek bizonyult, egyrészt azért, mert ezek az adatok általában 
nem állnak rendelkezésre, másrészt azért, mert  a különböző felmérések más-más ada-
tokkal dolgoznak. 

Sikerült pl. Franciaországra vonatkozó adatokat beszerezni, ahol az elektronikus szol-
gáltatási piac 2007 évre vonatkozó adatai hozzáférhetők voltak [6]. Ezekből az adatok-
ból látható, hogy az IPTV előfizetés dinamikusan növekszik, a 2006 4.-ik negyedév és 
2007 4.-ik negyedév között 97,5% -al növekedett. Mindazonáltal a kommunikációs szek-
tor bevételének a 85%-a az interperszonális kommunikációból származott, és a 12%-
os internet kommunikációs bevétel minden bizonnyal tartalmaz nem elhanyagolható 
arányban E-mail és egyéb nem média orientált kommunikációt is.

Magyarországon  az összes kulturális kiadás (újságok, folyóiratok, színház, múze-
um)  személyenként kb. egy harmada volt a kommunikációs kiadásnak, és meglehe-
tősen állandó volt az egész 2000-2006 periódus alatt [7]. Ez összhangban áll Odlyzko 
adataival, ahol ez az érték 50%.

Nemrégen váltak hozzáférhetővé az Egyesült Államokra vonatkozó 2000-2004 évi ada-
tok: 2 Táblázat. [8] Ezek az adatok gyakorlatilag ugyanolyan arányokat mutatnak a 2000 
– 2004 években, mint a korábbi adatok: a teljes média bevétel (a könyvet, folyóiratokat  
és az újságokat kihagyva) kb. az egy harmada a távközlési ágazat bevételének.

3. táblázat Egyesült Államok, Információs szolgáltatási szektor becsült bevétel milló $-ban
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Vannak ugyan tanulmányok, pl. a OVUM tanulmánya [9], amelyek a VoD szolgáltatás 
dinamikus növekedését mutatják ki. ill. prognosztizálják mind Európában, mind világ-
szerte. Ez azonban egyelőre sajnos még nem látszik a valós bevételekben 

Összefoglalás
Mindez nem jelenti azt, hogy a tartalomnak semmi értéke nincsen, csak azt, hogy a be-
vételnek döntő része még mindig a „bitszállítás”. A Skype, YouTube és a peer-to-peer 
alkalmazások jelenleg is – és valószínűleg maradnak is – a felhasználók által leginkább 
igényelt szolgáltatások és a távközlési vállalatoknak ezeken kell bevételt és nyeresé-
get „termelniük”, akár tetszik nekik, akár nem. Akkor is, ha kényelmetlenül érzik magu-
kat a „bit-szállító” szerepben. 
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Kivonat
A mikrohullámú frekvenciasáv valamint a milliméteres hullámhosszú frekvencia-
sáv alsó, kisebb frekvenciás része napjainkban egyre inkább telítetté válik, így a 
vezetéknélküli hálózatok alkalmazói, beleértve a mobil ellátó hálózatok üzemelte-
tőit kénytelenek a magasabb frekvenciasávok irányába kiterjeszteni rendszerei-
ket. A vizsgált 50-90 GHz frekvenciasávok igen széles tartományának egyes sáv-
jai a hullámterjedés szempontjából jelentős eltéréseket mutatnak. Jellemző példá-
ul az oxigén fajlagos csillapításának tág határok közötti nem monoton változása; 
míg az 50 GHz környékén kb. 0,03 dB/km, 60 GHz környékén 10 dB/km maximu-
mot ér el, addig 90 GHz környékén ismét csökkenve 0,2 dB/km fajlagos csillapí-
tást mutat. Ezek és más hullámterjedési hatások lényegesen megváltoztatott ösz-
szeköttetés tervezési módszereket igényelnek. Továbbá elég határozottan kijelö-
lik az egyes frekvenciasávok alkalmazási területeit. Az előadás áttekintést nyújt 
e hírközlés szempontjából új frekvenciasávok alkalmazási területeiről.

1. Bevezetés
Ismeretes: a rádióhírközlésben legtöbbször akkor térünk át egy jól bevált frekvenciasáv-
ról egy másikra, ha a meglévő nem képes az igényeket kielégíteni: minősége – példá-
ul sávszélessége – nem megfelelő, a már korábban meglevő forgalom kapacitását ki-
merítette, így a forgalom e sávban nem növelhető tovább, vagy más hasonló okok mi-
att. Különösen igaz ez, ha egy (lényegesen) nagyobb frekvenciasáv bevezetéséről van 
szó. A nagyobb frekvenciás áramkörök technológiája általában drágább a kisebbeké-
nél: nagyobb frekvencián működő aktív eszközök szinte mindig drágábbak, mechani-
kus alkatrészek gyártási pontosságának nagyobbnak, a felületeknek finomabbnak kell 
lenni. Így – hogy úgy mondjuk – rádióhálózatok üzemeltetői tízszer is meggondolják, 
mielőtt áttérnek egy nagyobb frekvenciára. Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy a 
mobil hálózatok úgynevezett ellátó hálózatában (ez, a GSM-ben megszokott termino-
lógiát használva, a BSC-k és BTS-ek közötti összeköttetést megvalósító hálózat) közel 
állunk ahhoz, hogy a megszokott mikrohullámú frekvenciákról a címben szereplő milli-
méteres hullámú frekvenciákra térjenek át. 
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A fix és mobil vezeték nélküli hálózatok fejlődésének – a B3G-nek vagy 4G-nek ne-
vezett új generációnak – legjelentősebb vonala a felhasználói kapacitás igen nagyará-
nyú növekedése. Ez persze az ellátó hálózat ugyanilyen arányú növelését kívánja. Ter-
mészetesen erre a most használt frekvenciasávokban (mondjuk 15 és 34 GHz között) 
nincs hely, amivel a fent mondott első változtatási indokhoz jutunk. De másfelől egy-egy 
összeköttetés, az ezt alkotó berendezések által átvihető jel sebességének is ugyanilyen 
arányban növekedni kell. E jelsebességet konzervatív igénnyel is 1-1,25 GBit/sec-ra 
értékelhetjük. Ilyen nagy sebességű jelek átvitelére a mai frekvenciasávok, sem azok 
csatornakiosztása, sem a berendezések technológiája nincs felkészülve így nem alkal-
mas; így a fent másodikként említett körülmény is indokolja az áttérést. Megjegyezzük, 
hogy a vezetékes optikai technológia persze alkalmas volna ennél akár 2-3 nagyság-
renddel nagyobb sebességű jelek átvitelére is – mind hagyományos módon, alapsá-
vi jelek átvitelével, mind az angolul Radio over Fiber-nek nevezett technika alkalma-
zásával [1]. E lehetőség vizsgálata azonban tárgyunkon kívül esik, csakúgy, mint egy 
harmadik optikai technika, nevezetesen a szabadtéri optikai átvitel (FSO, Free Space 
Optics) vizsgálata [2].

Előadásunk felépítése a következő. A 2. szakaszban kissé részletezzük a mai (2. ge-
nerációs) és az éppen bevezetés alatt álló illetve közeljövőbeli (3. generációs) hálóza-
tok korlátait. A 3. szakasz tárgyalja a címbeli frekvenciasáv két részének (60 GHz kö-
rüli és 70-90 GHz frekvenciasávok) elvi helyét a hálózatokban. A 4. szakasz a szóban 
forgó milliméteres frekvenciák terjedési tulajdonságait foglalja össze. Az 5. szakaszban 
ezen frekvenciák ellátó hálózatok szempontjából releváns standardizálási folyamatát 
vázolja. A 6. szakaszban összefoglaljuk az elmondottakat.

2. A mai ellátó hálózatok korlátai
2.1 Korlátok – a berendezések oldaláról
Ismeretes, hogy a korszerű mikrohullámú berendezések a jelek feldolgozásának túl-
nyomó részét digitálisan hajtják végre. Amikor – nem sok évvel ezelőtt – ennek tech-
nológiai lehetősége megnyílt, egyúttal jelentősen megnőttek az alkalmazás lehetősé-
gi is. Nevezetesen lehetőség nyílt arra, hogy a berendezés tényleges tulajdonságait az 
alkalmazott szoftver szabja meg. Így a berendezés modulátora elvileg tetszőleges mo-
dulációra állítható be; a demodulátor ezek bármelyikét képes demodulálni; a rendszer-
ben alkalmazott szűrők átviteli függvényét gyakorlatilag tetszőleges pontossággal le-
het beállítani, beleértve ebbe azt is, hogy azok sávszélességét, szükség esetén akár 
1:5 arányban változtatni. 

A következőkben felsoroljuk azokat a fő paramétereket, illetve tulajdonságokat, me-
lyeket meg kell választani ahhoz, hogy a berendezés egy kívánt sebességű (Mbit/sec) 
jel átvitelére legyen alkalmas:

az elfoglalható frekvenciasáv,• 
ennek megfelelően a szűrők sávszélessége;• 
a modulációs eljárás,• 
ennek megfelelően az alap-oszcillátor(ok) frekvenciája;• 
valamint az alkalmazandó kódolás, kiegyenlítés és mások.• 
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Továbbá, ahhoz hogy egy, a fent megválasztott berendezésből felépített összekötte-
tés kívánt szakaszhosszon megfelelő minőséggel működjön, meg kell választani

az adó teljesítményét• 
és az antennák méretét.• 

Fentiekből látható, hogy elméletileg tetszőlegesen kis kapacitású berendezés szoft-
vercserével tetszőlegesen naggyá állítható át. Egy berendezés átviteli kapacitásának 
beállítása egyszerűen a megfelelő szoftver kiválasztását vagy a megfelelő szoftver egy-
ség behelyezését jelenti.

Gyakorlatilag ennek nem több mint két elvi és egy gyakorlati körülmény szab határt. 
Az egyik elvi határt az tűzi ki, hogy a mikrohullámú oszcillátorok nem működnek ideá-
lisan, fáziszajt termelnek; a másikat az, hogy a mikrohullámú erősítők sem működnek 
ideálisan, nemlineáris torzítást okoznak. Emiatt a modulációs rendszer nem tűzhető ki 
tetszőlegesen magas szintűre, miután a keskenyebb sávot elfoglaló modulációs rend-
szerek (lényegesen) érzékenyebbek a fáziszajra, mint a sávval kevésbé takarékosko-
dók. Továbbá az adó teljesítménye sem választható tetszőlegesen nagyra miután a 
keskenyebb sávot elfoglaló modulációs rendszerek (lényegesen) érzékenyebbek a tor-
zításra, mint a sávval kevésbé takarékoskodók. A hatótávolságnak határt szabó gya-
korlati körülmény az, hogy egy összeköttetés antennái nem választhatók tetszőlege-
sen nagyra. A kisebb antenna befogadására tervezett torony vagy árboc nem bírhat el 
bármilyen nagyobb antennára nehezedő szélterhelést; az eredetileg kisebb antennát 
tartó építményre, toronyra megadott építési engedély nem biztos, hogy érvényes na-
gyobb antennára is.

A fentiekből az a következtetés szűrhető le, hogy elvileg – a modulációs módszer vál-
toztatásával – tetszőlegesen nagy sebességű berendezést a meglevő frekvenciasávok-
ban is meg lehetne valósítani. A berendezések digitális jelfeldolgozó egységei ezt szin-
te lehetővé is teszik. Azonban a mikrohullámú, analóg alrendszerek – oszcillátorok, tel-
jesítményerősítők – mai fejlettségi szintje 7 bit/ szimbólum, vagy talán legfeljebb 10 bit/
szimbólum szintű, azaz 1024 állapotú moduláció alkalmazását teszik lehetővé.

2.2 Korlátok – a hálózat oldaláról
Ha a nagyobb kapacitású rendszerek jövőbeli bevezetését „zöldmezős beruházásnak” 
tekinthetnénk, bizonyára nem volna akadálya a mikrohullámú frekvenciasáv alkalma-
zásának. Olyan (új) frekvenciatervet lehetne készíteni, amelyben a megfelelő sebessé-
gű/sávszélességű átvitel „elfér” és ennek alapján a hálózatot felépíteni. Azonban ezek a 
frekvenciasávok a világ legtöbb részén már ma telítettek, másfelől a meglévő hálózatok 
bizonyára még hosszú ideig mai állapotukban használhatók lesznek. Tervezésük, első-
sorban a kölcsönös zavartatás elkerülése miatt igen gondos munkát igényelt, és éppen 
a telítettség miatt ennek során minden lehetséges eszközt felhasználtak a rendelkezés-
re álló frekvenciasáv minél teljesebb kihasználására. Így a kapacitás növelésére egyet-
len eszközként a moduláció változtatása – a szimbólumonként átvitt bitek száma – jöhet 
szóba, amivel a sávszélesség változatlan marad. Ennek pedig, mint az előző pontban 
láttuk, korlátai vannak. (Számszerűen: a mai, 2.-3. generációs hálózatok berendezé-
sei QPSK modulációval talán legfeljebb 32-34 Mbit/sec-ot visznek át; ennek még az öt-
szöröse is kevesebb 200 Mbit/sec-nál; feltételezve, hogy polarizáció-multiplexálás al-
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kalmazásával ezt meg is duplázzák, még mindig messze nem értük el a kívánt sebes-
séget. Még azt is hozzátesszük, hogy a polarizáció-multiplexálás lehetősége nagyon 
kétségesnek látszik; ugyanis a fentebb „minden lehetségesnek” nevezett eszközbe bi-
zonyára a polarizáció megfelelő megválasztását is alkalmazták.)

3. Milliméteres hullámú rendszerek – általános szempontok
A megfontolásaink tárgyát képező rendszerek tulajdonságai, alkalmazási köre, beren-
dezéseik technológiája elég nagy mértékben eltér kisebb frekvencián megszokottaktól. 
Ezért helyénvaló egy áttekintő szakaszban ezekről megemlékezni.

E frekvenciasávok általános tulajdonsága: míg 20-30 GHz alatt a hullámterjedés kö-
zege, a szabad tér az idő nagy részében valóban szabadnak tekinthető, vagyis a le-
vegőnek nincs szerepe, addig 30 GHz-nél nagyobb frekvenciákon a levegő molekulái 
az elektromágneses hullámokat kisebb-nagyobb mértékben csillapítják. Ezt figyelem-
be véve, mint alább röviden, a 4. szakaszban kicsit részletesebben kifejtjük, a szóban 
forgó frekvenciatartomány két eléggé eltérő részre osztható: 60 GHz körül másként vi-
selkedik, mint 70-90 GHz között.

3.1 60 GHz körüli frekvenciák
Az oxigénmolekulának 60 GHz körül abszorpciós spektrumvonala van, melynek (3 dB-
es) szélessége mintegy 4 GHz, csillapítása a rezonanciafrekvencián 16 dB/km. Ez ki-
jelöli ennek a frekvenciasávnak alkalmazási lehetőségét. Nem alkalmas nagy távolság 
áthidalására. Azonban kiválóan használható nagysebességű rövidtávú összekötteté-
sek létesítésére. E felhasználási körben a levegő nagy csillapításának elsősorban az 
a jelentősége: a csatornák közötti interferencia felléptének igen lecsökkenti a valószí-
nűségét. Sőt, ha figyelembe vesszük, hogy ilyen nagy frekvencián már eléggé kismé-
retű antennának is igen keskeny a nyalábja, majdnem azt mondhatjuk, hogy csatornák 
közötti interferencia veszélye nélkül tetszőlegesen sok hasonló sebességű összekötte-
tést telepíthetünk kis területen is. 

Ennek belátásához tegyük fel, hogy összeköttetésünk hossza 1 km (e sávban tipi-
kus hossz) és a mondjuk 30 dB jel/zaj viszonyt kell biztosítanunk. Ekkor az adótól 2-2,5 
km-re levő másik vevőben az általunk okozott „interferáló teljesítmény” a zajnál már ki-
sebb, így a valóságban már nem is interferál. Vagyis az egyetlen, amire összekötteté-
sek tervezésénél gondoskodnunk kell, hogy azonos frekvencián ne telepítsünk 2,5 km-
nél közelebb egy zavaró adóba pontosan „belenéző” vevőt.

A 60 GHz-es sáv környékén lehetséges frekvencia-újrafelhasználás frekvencia/tá-
volság függését szemlélteti az 1. ábra, amiről leolvasható, hogy a 60 GHz környéki oxi-
gén abszorpciós sávban már néhány km-en belül újra használható ugyanaz a frekven-
cia, majd ez a távolság ettől eltérő frekvenciákon egyre növekszik.
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1. ábra. Frekvencia újrafelhasználása a 60 GHz sávban [8]

Másfelől összeköttetésünk megbízhatóságát, hasonlóan a 10 GHz fölött működő mik-
rohullámú összeköttetésekhez, nem az oxigén-, hanem az eső-okozta csillapítás fogja 
megszabni. Így a kívánt (4- vagy akár 5-kilences) rendelkezésreállást a szokásos ter-
vezési és rendszertechnikai módszerekkel lehet biztosítani.

Megjegyezzük, hogy a tipikus 60 GHz-es berendezések 155 vagy 620 Mbit/sec se-
bességű jel átvitelére készülnek, mintegy 1 km-es szakasz áthidalására alkalmasak. A 
szabályzatok engedély nélküli („unlicensed”) felhasználást tesznek lehetővé. 1-1,25 Gbit/
sec sebességű berendezésről, vagy erre irányuló fejlesztésről nincs tudomásunk.

3.2 70-90 GHz közötti frekvenciák
A milliméteres hullámú frekvenciasáv ugyan nagyon nagy szakaszhosszak létesítésé-
re nem alkalmas, de az ellátó hálózatban 1 km-nél nagyobb szakaszhossz mindenkép-
pen kívánatos lenne. Maximális szakaszhossz eléréséhez kívánatos olyan frekvencia-
sávot kiválasztani, amelyen a levegő csillapítása a legkisebb, minthogy a nagyon heves 
eső csillapítása 60 GHz fölött érdekes módon kevéssé függ a frekvenciától [3]. Amint 
a 4. szakaszban ugyancsak részletezzük, a hőmérséklettől és a levegő nedvességtar-
talmától egyaránt függő légköri csillapítás tipikus körülmények között 70-75 GHz körül 
a legkisebb. Így, mai ismereteink szerint a célul kitűzött Gbit/sec sebességű földi rádió-
rendszer létrehozására ez a legalkalmasabb.

Miután ezektől a rendszerektől nagy megbízhatóságot kívánunk meg, azonban egyút-
tal a közeg csillapítását is minimalizálni szeretnénk, az interferencia problémája nem 
oldódik meg mintegy „magától”, mint 60 GHz körül. Ezért itt a teljes mértékben enge-
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dély nélküli használat nem volna célszerű, a csatornák elrendezését bizonyos mérték-
ben szabályozni kell valamilyen fokú engedélyezési eljárásra szükség van – és ennek 
megfelelően a frekvencia nem használható fel ingyen. A szabványosítási-engedélyezé-
si eljárások mai szintjét az 5. szakaszban röviden ismertetjük.

E szakasz befejezéseként lássunk egy előzetes elképzelést ilyen rendszer speci-
fikációjáról [3]. Eszerint a 70 GHz frekvencián működő 1 Gbit/sec sebességű beren-
dezés 128 QAM-mel működne, az adó teljesítménye 5 dBm volna, a zajtényező 5 dB. 
49 dB nyereségű antennákat alkalmazva 2 km szakaszhossz valósítható meg 99,99% 
rendelkezésreállással, méghozzá az ITU C-D klimatikus zónáiban. Miután Magyaror-
szágon az eső-statisztika a C-D zónánál kedvezőtlenebb, nálunk 2 km-es szakasz-
hosszhoz valamivel szigorúbb specifikációra volna szükség. Az antennát nehezen tud-
juk nagyobbnak képzelni (49 dB nyeresége kb. fél méteres antennának van; továbbá 
elég keskeny nyalábja); így a megfelelő megbízhatóság vagy kisebb állapotszámú mo-
dulációval (és az ennek megfelelő nagyobb sávszélességgel) vagy hatékony kódolás-
sal érhető el.

4. Hullámterjedés a milliméteres hullámhossztartományban
Ebben a szakaszban azokat az atmoszférikus hatásokat foglaljuk össze, amelyek je-
lentős befolyással bírnak a milliméteres hullámhosszúságú föld-föld rádióösszekötte-
tések terjedési viszonyaira.

4.1 A légköri gázok hatása
Itt alapvetően két komponens hatását kell figyelembe venni: az oxigén és a vízgőz 

hatását. A jelenséggel részletesebben ITU-R P. 676 ajánlás foglalkozik [4].
Az oxigén légköri koncentrációja nagyjából konstansnak tekinthető és a hőmérséklet-

tel enyhén csökken, a földrajzi helyzet csak enyhén befolyásolja. Az oxigén által okozott 
csillapítás frekvenciafüggő, valamint kisebb mértékben hőmérséklet- és légnyomás-füg-
gő. Jelentősebb csillapítási csúcs figyelhető meg 118,74 GHz frekvencián, valamint a 60 
GHz tartományban, azaz 50 GHz és 70 GHz között sok egymáshoz közeli sávban.

A légköri vízgőz koncentrációja jelentősen függ a hőmérséklettől és a páratartalom-
tól. Napi, évszakos és földrajzi szélességtől való függés egyaránt megfigyelhető. A víz-
gőz legjelentősebb elnyelési vonalai 23,3 GHz, 183,3 GHz és 323,8 GHz frekvenciá-
kon figyelhető meg (2. ábra).
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2. ábra. A légköri oxigén és vízgőz csillapításának frekvenciafüggése [2]

4.2 A csapadék csillapító hatása
A különböző fajtájú csapadékok jelentékeny csillapítást okoznak a nagy frekvenciá-

jú összeköttetéseken. Az eső csillapítása elsősorban a frekvenciától, az esőintenzitás-
tól és az esőcseppek méretétől függ. Elsődleges okai az esőcseppek abszorpciója, a 
szóródás és a polarizáció elfordulás. Az eső okozta fajlagos csillapítás esőintenzitás 
és frekvenciafüggését láthatjuk a 3. ábrán. Látható, hogy az eső csillapítása 10 GHz 
feletti frekvenciákon jelentős, főleg az említett csillapítás maximumokon. Elmondható, 
hogy a 70-80 GHz frekvencián az eső csillapítása számottevőbb, mint alacsonyabb, 
30-40 GHz frekvencián. 

3. ábra. Az eső csillapítása az esőintenzitás és a frekvencia függvényében
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Az R [mm/h] esőintenzitástól függő γR [dB/km] fajlagos esőcsillapítás ismert össze-
függésében (1) szereplő k és α frekvencia és polarizációfüggő állandók az ITU-R P.838 
[5] ajánlásban táblázatos formában megtalálhatók:

γR=kRα (1)
A paraméterek értékei 55 GHz frekvenciáig vannak ellenőrizve, és ezekre a frekven-

ciákra megfelelően jó közelítést biztosítanak. Az 55 GHz feletti frekvenciákra a paramé-
terek értékeit még nem ellenőrizték. Emiatt a közeljövőben különösen fontos nagyobb 
frekvencián végzett mérések segítségével a paraméterek értékeinek ellenőrzése.

A jég, valamint a hó csillapításával általában nem kell számolni, ez 70-80 GHz frek-
vencián is igaz, mert amikor a víz megfagy, dielektromos állandója lecsökken. Amikor 
azonban az antenna radomján felhalmozódik, csillapításával számolni kell. 

A havas eső (sleet) csillapítása 70-80 GHz frekvencián is számottevő, mivel esés 
közben a jég olvadni kezd, körülötte nedves burok alakul ki, ami jelentős csillapítást tud 
okozni, elérheti akár a 30-40 dB-t is.

A köd apró részecskéi miatt leginkább az optikai összeköttetéseknél használt hullám-
hosszon csillapít, azonban a 30-40 GHz frekvenciatartománytól eltérően csillapító ha-
tását már a 70-80 GHz-es sávban is figyelembe kell venni. A köd által okozott csillapí-
tással az ITU-R P. 840 ajánlás foglalkozik [6], az általa okozott γC [dB/km] fajlagos csil-
lapítás (2) szerint  számítható ki:

γc=KlM (2)
ahol Kl a fajlagos csillapítás együttható [(dB/km)/(g/m3)], míg M [g/m3] a felhőben, 

illetve vízben levő folyékony víztartalom. A köd, illetve a felhőkben található folyékony 
víz fajlagos csillapítás együtthatójának frekvenciafüggését mutatja a 4. ábra különbö-
ző levegőhőmérsékletek esetén.

4. ábra. A ködben, valamint a felhőkben megtalálható folyékony víz fajlagos csillapítás 
együtthatója a frekvencia függvényében különböző levegő-hőmérsékletek esetén [6]
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4.3 A vegetáció csillapítása
A 30 MHz es 60 GHz közötti sávokban elsősorban a rádióhullámok szóródásával ma-
gyarázható növényzet-csillapítással az ITU-R P.833 ajánlás [7] foglalkozik. Magasabb 
frekvenciákra az ajánlásban szereplő modellt még nem verifikálták, így különösen fon-
tos lehet egy 70-80 GHz frekvencián üzemelő rádióösszeköttetésen elvégzett mérési 
sorozat kiértékelése.

5. A 70-90 GHz-es frekvenciasáv szabványosítása
Az európai szabványosítási szervezetek jelenleg a 70-90 GHz-es frekvenciasáv szabvá-
nyosításának igen korai stádiumában vannak. Az Amerikai Egyesült Államokban a szab-
ványosítási procedúra 2003 óra tart. Az FCC (Federal Communications Commission) 
2003 októberében elfogadott egy határozatot a 71-76 GHz-es, a 81-86 GHz-es és a 
92-95 GHz-es frekvenciasávok használatával foglalkozó szabvány lefektetésének elő-
segítésére [9]. Az alkalmazott igen keskeny nyalábszélesség lehetővé teszi, hogy sok 
pont-pont összeköttetés tudjon egymás közelében üzemelni anélkül, hogy egymásnak 
számottevő interferenciát okoznának. Emiatt az FCC a frekvenciasávok viszonylag ru-
galmas és innovatív szabályozását fogadta el. Mindegyik sáv használatára korlátlan 
számú nem kizárólagos licensz kibocsátását engedélyezi. A 71-76 GHz-es és a 81-86 
GHz-es sávot négy-négy 1,25 GHz-es sávra bontotta. Ezek a szegmenseket igény sze-
rint tetszőlegesen aggregálhatóak. 

2004 februárjában a WCA (Wireless Communications Accociation) egy petíciót nyúj-
tott be a FCC tervezetének átgondolására. Megemlítették, hogy az FCC-nek a határo-
zat elfogadásakor több, a 70-80 GHz-es frekvenciasávot érintő technikai részlet elke-
rülte a figyelmét.

A petíció hatására az FCC módosításokat eszközölt a 2003-as határozaton és 2005 
márciusában elfogadta az FCC 05-45-ös határozatot [10]. Többek között a következő 
módosítások történtek: új összeköttetések csak akkor kapnak használati jogot a 71-76 
és 81-86 GHz-es sávokban, amennyiben ezt az üzemeltető részéről alapos interferen-
cia analízis előzi meg. Az okozott interferencia csökkentése miatt eltörölték a koráb-
ban 36dB-ben megállapított minimális jel-interferencia értéket.  A módosított határozat 
150mW/100MHz-ben maximalizálja az alkalmazható teljesítménysűrűséget.  Az új ha-
tározat már a kisebb, olcsóbb, minimálisan 43 dBi nyereségű, 1.2° 3dB-es irányélessé-
gű antennák alkalmazását javasolja. Visszautasították viszont a WCA azon követelését, 
hogy a szükséges SINR értéket 36 dB-ben maximalizálják, valamint azt a javaslatot, 
hogy a 23 dBW-nál nagyobb EIRP-vel üzemelő összeköttetéseken automata adótelje-
sítmény szabályozást (Automatic Transmitter Power Control, ATPC) írjanak elő.

6. Összefoglalás
A vezeték nélküli hírközlés rohamos terjedésével a hálózatok annyira zsúfoltakká vál-
nak, hogy a meglévők bővítése előbb-utóbb lehetetlenné válik. Így azok üzembentartói 
kénytelenek új frekvenciákat bevezetni, jobb híján vállalva annak nehézségeit. E ne-
hézségek nyilvánvalóak: nagyobb frekvenciájú berendezések technológiája bonyolul-
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tabb, így azok (esetleg: sokkal) drágábbak. Ebben az előadásban – előnyt kovácsolva 
a nehézségekből – arra mutattunk rá, hogy ezek az új, milliméteres hullámhosszak mi-
lyen előnyös újdonságokat hoznak. A 60 GHz körüli frekvenciasáv fő előnye, hogy igen 
sűrű hálózatokat lehet létrehozni az interferencia-zavartatás veszélye nélkül. A 70-80 
GHz-es sáv, nagy frekvencia lévén, eddig rádión meg nem valósított nagy sávszéles-
ség átvitelét teszi lehetővé.

Általános következtetésként szűrhetjük le: a jövő rádió-hálózatai – ezeken belül az el-
látó hálózatok – igen nagy mértékben fogják a milliméteres hullámú sávot használni.
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Kivonat
Mint minden átalakuló – a „hagyományos” távközlési világból érkező – telekom-
munikációs cég, úgy a Magyar Telekom is arra törekszik, hogy az egyre nagyobb 
mértékben bővülő és változó szolgáltatásokat a lehető legkevesebb, egységes 
hálózati platformon tudja kiszolgálni.

Ezt vetíti előre az NGN koncepció, amelynél mára már egyértelmű, hogy a L3-as há-
lózati rétegben az IP technológia valósítja meg ezt az integrált szerepet. A fizikai ré-
tegben szintén szükség van egy olyan technológiára, amely elsősorban a felsőbb ré-
tegbeli szolgáltatásokból eredő, exponenciálisan növekvő transzport forgalmi igényt 
el tudja vezetni. Erre alkalmas a jelenleg is használt WDM rendszer, de ahhoz, hogy 
valóban integrált funkciókat is el tudjon látni (optikai szintű védelem, integrált vezér-
lés, stb.), új csomóponti funkciókra, új eszközökre van szükség L1-es szinten is.

A meglévő DWDM hálózatokat olyan rugalmas optikai leágazó és kapcsoló esz-
közökkel kell kiegészíteni, bővíteni, amelyek alkalmasak az automatikus optikai 
szintű kapcsolásra. Napjainkra az optikai technológia lehetővé teszi, hogy ne csak 
pont-pont struktúrájú WDM hálózati megoldások legyenek, hanem egy – optikai 
szinten tekintve – csomópontokon „átnyúló”, akár szövevényes, tisztán optikai 
hálózatot is kialakíthassunk.

A cikk összefoglalja a DWDM hálózatok jelenlegi berendezéseit, tulajdonsága-
it, korlátait majd pedig rámutat a tisztán optikai hálózatok eszközeire és előnyei-
re. Emellett kitér az optikai technológiákra, valamint a belőlük következő hálóza-
ti tulajdonságokra is.

A Magyar Telekom egy új -jövőbe mutató- optikai transzporthálózatot nyújtó 
tisztán optikai rendszert vezetett be 2008-ban, amely országos méretben még eu-
rópai viszonylatban is újdonságnak számít. Jelen cikk bemutatja a bevezetés lé-
péseit, a kialakított topológiát, előnyeit és bővítési lehetőségeit.

A DWDM hálózatok építőelemei
A DWDM rendszerek első generációja az amúgy fogyóban lévő optikai szálkapacitások 
virtuális megsokszorozását célozta meg. Pont-pont összeköttetésekből lehetett a háló-
zatot felépíteni, ami több szakaszon áthaladó csatornák esetén költséges, a közbenső 
optikai-elektromos-optikai átalakítást végző transzponderek miatt.

A technológia fejlődésével egyre nagyobb távolságokat lehetett áthidalni un. 3R rege-
nerálás nélkül, mert egyre nagyobb mértékben tudták a fényvezető jeltorzítását optikai 
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úton kompenzálni, illetve fejlett hibajavító kódolásokat (FEC) alkalmazni. Így közbenső 
un. regeneratív transzponderek alkalmazására jóval ritkább esetben volt szükség.

A DWDM házatok kulcseleme a transzponder, mely a kliens optikai jelét egy a hul-
lámhosszkiosztás szerinti adott hullámhosszúságú optikai jellé alakítja, mely aztán a 
DWDM hálózaton átvihető. A jel optikai-elektromos-optikai átalakításon megy keresz-
tül. Minden egyes optikai csatornához egy-egy transzponder tartozik.

Az OA – optikai erősítők feladata az optikai kábel csillapítása által okozott jelteljesít-
mény-csökkenés kompenzálása. 

OTM – optikai végződő multiplexer, mely a DWDM rendszer kapacitása szerinti kü-
lönböző hullámhosszúságú optikai jelet egyetlen vonali jellé multiplexálja, illetve másik 
irányban demultiplexálja. 

Kisebb állomásokon, ahol csak néhány optikai csatornához való hozzáférés volt szük-
séges, fix leágazó multiplexereket (OADM) alkalmaztak. Ezek néhány csatorna leágaz-
tatását és beiktatását tették lehetővé: az összes csatorna közül csak bizonyos csator-
nákat tudtak leágaztatni, megnehezítve ezzel a hullámhosszkiosztás tervezését és a 
hálózat későbbi bővíthetőségét.

A végződő multiplexerek és fix OADM-ek mellett megjelentek a rugalmas ROADM-
ek. Ezek nagy előnye, hogy egy állomáson tetszőleges optikai csatornát ki lehet vá-
lasztani leágaztatásra és beiktatásra, megszűntetve ezzel a korábbi hullámhossz ki-
osztási kötöttséget.

Az OXC – optikai cross-connectek a DWDM hálózatban az optikai csatornák kap-
csolásáért felelnek. Bár funkciója szerint egy ROADM is cross-connectnek tekinthe-
tő, az OXC alatt kettőnél jóval több vonali jel közötti kapcsolásra képes eszközt szok-
tunk érteni. Funkciója egy vezérelt optikai rendezőként szemléltethető legjobban. A je-
lenleg elérhető ilyen eszközöket azért inkább MD-ROADM-nek szokás nevezni, mert 
ROADM modulokból épülnek föl, és korlátozott számú (kb. 10) vonali aggregált irány-
nyal rendelkeznek.

Ezen eszközök megalapozták a DWDM rendszerek következő generációját, melyben 
a fő hangsúly a minél nagyobb transzparencia, azaz, hogy optikai csatornákat közben-
ső optikai-eletromos átalakítás nélkül lehessen átvinni. További újdonság az új rendsze-
rekben az optikai kapcsolási funkció a flexibilitás biztosítása érdekében.

AZ ROADM-ek és OXC-k belső kapcsolási technológiáit alapvetően 2 fő csoportra 
oszthatjuk:

Hullámhossz-blokkolásos (WB – Wavelength Blocker). A hullámhossz áten-• 
gedésével, vagy blokkolásával valósítja meg a kapcsolást.
Opto-mechanikai. Mechanikai úton, mozgatással megváltoztatja a fény útját, • 
és így tudja a megfelelő irányba kapcsolni az egyes hullámhosszakat.

Az alábbiakban összefoglaljuk a főbb (jelenleg alkalmazott vagy perspektivikus) op-
tikai kapcsolási technológiákat a két fő elv szerint csoportosítva:

Hullámhossz-blokkolás alapú optikai kapcsolók
VOA (Variable Optical Attenuator) alapú – A változtatható csillapítású tagok egyik lehet-
séges megvalósítása: két optikai szál közé egy elektro-optikai anyag közbeiktatása, 
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amelynek feszültség hatására megváltozik a törésmutatója (1. ábra). Ezt az alkatrészt  

lencse lencse
+

- EO anyag

lencse lencse
+

- EO anyag

a DWDM berendezések több pontján alkal-
mazzák. Az alapvető és egyik legfontosabb al-
kalmazása az, hogy ezzel tudják az optikai jel-
szinteket akár helyileg kézzel, vagy távvezé-
relt módon pontosan beállítani. Emellett, a két 
szélső értékét használva (teljes áteresztés, 
vagy teljes lezárás) optikai kapcsolóként is 
funkcionálhat.

PLC (Planar Lightwave Circuit) alapú – fél-
vezetős technikával különböző interferometrikus 
elemeket alakítanak ki. Általában Mach-Zender 

interferométert (2. ábra), amelynél a becsatolt fényt kettéosztják, majd pedig különbö-
ző úthosszakon átvezetve újra egyesítik őket és az így találkozó hullámok vagy kioltják 
(fél hullámhossznyi különbség esetén), vagy erősítik egymást. Az úthosszkülönbséget 
piezo-elektromos, vagy termikus hatással is el lehet érni.

Ezen kívül „Y” alakú csatolót (3. ábra) is készítenek hullámvezetőből, amely két ágá-
nak a törésmutatóját lehet változtatni hőmérséklet vagy elektromos tér hatásával. In-
tegrált optikai hullámvezetővel buborék-kapcsoló is készülhet, amelynél a két hullámve-
zető kereszteződésében a hullámvezetők törésmutatójával megegyező folyadék van. A 
folyadékot kis fűtőszállal melegítik, a melegítés hatására buborék keletkezik, amelyen 
törést szenved a fény és a másik irányba terjed tovább.

Y elágazású
optikai hullámvezető

Szubsztrát

Vékony fűtő
filmréteg

Szubsztrát

Optikai úthossz
változtató

optikai hullámvezető

       2. ábra 3. ábra
   Mach-Zender interferométer  „Y” alakú hullámvezető

A PLC technológia előnye, hogy minden multiplexert, demultiplexert (AWG – Arrayed 
Waveguide Grating), kapcsolót, csillapító tagokat ugyan azzal a félvezető eljárással egy 
kompakt eszközbe lehet integrálni.

SOA (Semiconductor Optical Amplifier) alapú – A félvezető optikai erősítőt is lehet 
optikai kapcsolóként használni. A lézerdióda működéséhez hasonlóan elektromos pum-
pálás (gerjesztés) hatására gerjesztett állapotba lehet hozni az elektronokat (populáció 
inverzió), amelyek az alapállapotba visszakerülés során, indukált emisszió által erősí-
tik a bejövő fényt. Ha a pumpálást kikapcsoljuk, akkor az erősítés helyett erős csilla-

1. ábra VOA
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pítás lép fel, amit így a fény kapcsolására is tudunk használni. A megoldás hátránya a 
hozzáadott zaj, amely SOA esetében 6-8 dB.

Folyadékkristályos – A folyadékkristályok olyan szerves anyagok, amelyek makroszko-
pikusan folyékonyak, vagyis a folyadékokhoz hasonlóak, viszont mikroszkopikus szem-
pontból a molekuláik a szilárd testekhez hasonló kristályszerű rendezettséget mutat-
nak. A molekulák megnyúlt alakúak, leginkább pálcikához hasonlóak. Megfelelő körül-
mények között a molekulák irányítottságát meg lehet változtatni, egy bizonyos irányba 
be lehet őket forgatni. Az irányítottság befolyásolja a folyadékkristály optikai tulajdon-
ságait, ami által hatással van az áthaladó fénynyaláb polarizációjára. A folyadékkristá-
lyos optikai kapcsolókra jellemző a kis beiktatási csillapítás mellett a csatornák közöt-
ti minimális áthallás.

Opto-mechanikai alapú optikai kapcsolók
Léptető motoros – A legegyszerűbb megoldás mechanikai kapcsolásra, ha a szálakat 
mechanikai úton léptetőmotor, vagy elektromágnes segítségével mozdítják el. Ez a mód-
szer lassú és skálázhatóság szempontjából sem előnyös.

MEMS (Micro-Electro Mechanical System) alapú – A MEMS alapú technológiában 
mechanikus elemek vannak, amelyet az aktuátor valamilyen külső vezérlésre (elektrosz-
tatikus, elektromágneses, termikus) mozgásba hoz. A beépített mechanikus elemek az 
apró tükröcskék, amelyek mozgásukkal megváltoztatják a fény útját.

Létezik kétdimenziós (4. ábra) MEMS kapcsoló, amely tükröcskéi kétállású moz-
gásra képesek („digitális”). Ezekkel jelenleg max. 32x32 portos kapcsolómátrixot le-
het megvalósítani, mivel a fény szabadon megtett úthosszával lineárisan nő a csillapí-
tás. Ennél jelentősen nagyobb portszámot (akár 4000x4000-es vagy 8000x8000-es) is 
meg lehet valósítani a háromdimenziós MEMS-el (5. ábra), mert a tükrök „analóg” mó-
don tetszőleges dőlésszögbe állíthatóak, ezért nem csak síkban helyezhetőek el. Hát-
ránya viszont ennek a megoldásnak, hogy lényegesen bonyolultabb pozicionálási me-
chanizmust igényel.

A leggyorsabbak a SOA alapú kapcsolók, amiket előnyösen lehet alkalmazni a jövő-
beli optikai csomag vagy börszt-kapcsolás során. Ugyanakkor ezek a technológiák ke-
vésbé skálázhatóak és a SOA alapú kapcsoló még kutatási stádiumban van. A fogyasz-

Mozgatható tükröcskék

3D mozgatható
tükröcskék

Kimeneti optikai szálak

Bemeneti optikai szálak

4. ábra 2D MEMS 5. ábra 3D MEMS
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tásuk az optikai kapcsolóknak nem jelentős, pl. egy mechanikus 16x16-os 2D MEMS 
kapcsoló sem fogyaszt többet 1-2 μW-nál üzem közben.

Az optikai kapcsolást megvalósító távközlési berendezéseket – jelen állapot szerint 
– főleg PLC, vagy MEMS technológiával valósítják meg. Korábban elsősorban VOA-
kat alkalmaztak a kapcsolás megvalósításához, mivel ezen eszközök az optikai szintű 
kapcsolási technológia fejlődésének kezdeti stádiumában is rendelkezésre álltak. Ma 
egyre jobban a folyadékkristályos technológia került előtérbe a következő generációs 
optikai kapcsolók megvalósításához, amellyel megvalósíthatóak a kisebb csatornatá-
volságú (pl. 50 GHz) rendszerek kapcsolói is.

ROADM-ek kialakítása
Wavelength Blocker (WB) – hullámhossz blokkolásos ROADM
A WB technika alapeleme, mely a leágaztatást/beiktatást lehetővé teszi, a VOA. Ezek 
két szélső állapotát alkalmazzuk az ROADM kialakításában, a 6. ábra szerinti funkcio-
nális felépítéssel. Az egymással szembe fordított demultiplexerek után és a multiplexe-
rek közé minden egyes hullámhosszra ilyen változtatható csillapítású eszközöket he-
lyeznek el, és az azonos vonali irányba továbbítandó hullámhosszakat csillapítás nélkül 
továbbengedik, a kicsatolandókat vagy más irányba kapcsolandókat pedig nagy csilla-
pítást alkalmazva elnyomják, letiltják. 
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6. ábra WB alapú ROADM elvi felépítése

Változtatható optikai csillapítókat már a technológia fejlődésének kezdeti szakaszá-
ban elő tudtak állítani, ezért nyilvánvaló volt, hogy az első ROADM-eket is ilyen eszkö-
zökkel építették fel. Előnye az egyszerű működési elvből fakadó egyszerű megvalósít-
hatóság. Azonban nem lehet egy eszközbe integrálni a VOA-t és a hullámhossz kivá-
lasztási funkciókat, egy ROADM kialakításához sok egységre, kártyára van szükség, 
így a teljes berendezés sok helyet foglal.
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PLC alapú ROADM
A fent leírt PLC elemeket (2. és 3. ábra) felhasználva alakítják ki az Add/Drop multi-
plexereket (7. ábra), amelyek a hullámhosszakat ki tudják csatolni, vagy tovább tud-
ják kapcsolni a kimenő vonali irányra. A technológiából adódik, hogy egy hullámhosz-
szat csak egy meghatározott kimenetre, illetve 
viszirányban bementre lehet csatolni. Ezért han-
golható hullámhosszú transzpondereket nem 
lehet alkalmazni. A PLC technológia előnye az 
integrálhatóságból következő olcsóság, ugyan-
akkor 2-nél nagyobb fokszámú optikai kapcso-
lót nem lehet vele előállítani.

7. ábra PLC alapú ROADM

MEMS alapú WSS (Wavelength Selective Switch) ROADM
A WSS ROADM a kétdimenziós MEMS alapú technológiára épül, amelynek nagy elő-
nye a PLC technológiával szemben, hogy lényegesen nagyobb mértékben skálázható, 
így előrevetíti az OXC kialakítási lehetőségét is.

A gyártók kompakt kapcsoló kártyákat alakítanak ki, amelyeket fel lehet használ-
ni ROADM kialakításához. Egy ilyen tipikus eszköz sematikus ábrája látható az aláb-
bi ábrán (8. ábra).

Ezek a kártyák több aggregált porttal 
(n=10-es nagyságrendben) rendelkez-
nek, amelyek nincsenek külön dedikál-
va, hogy bementi vagy kimeneti portok. 
A bemeneti fénnyaláb demultiplexálása 
után, ahogy az ábra is szemlélteti, 
minden egyes hullámhossz kapcsolá-
sát egy 1xn-es 2D MEMS alapú kap-
csoló végzi. Így bármelyik kimentre 
blokkolásmentesen tudja irányítani az 
egyes hullámhosszakat.

Az ROADM-et ezen WSS modul (ti-
pikusan egy kártya) felhasználásaával 
tudják kialakítani, úgy hogy az egyik 

portját egy demultiplexerre kötik rá (ez lesz a fix leágaztató rész), egy másik portját pe-
dig összekötik egy ugyan ilyen kapcsoló modul portjával, amely a vonali oldalon továb-
bítandó hullámhosszakat fogja kezelni. A becsatolás (Add) is egy multiplexerrel törté-
nik, amelyet a második kártya egy portjára kötnek rá.

MD-ROADM-ek (OXC-k) kialakítása
Az OXC-k alkalmazása jelent egy igazán rugalmas megoldást a 2-nél nagyobb fok-
számú csomópontok esetén, hogy optikai szinten megvalósulhasson a hullámhosszak 
kapcsolása.

IntIntegregrááltlt PLCPLC
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Kettőnél több vonali oldallal rendelkező MD-ROADM-ek kialakításához a 9. ábrán be-
mutatott MEMS, vagy folyadékkristály alapú kapcsoló modulokat kell „kaszkádosítani”, 
amivel maximum n-ed fokú optikai csomópont alakítható ki.

Egy csomópontban 
már meglévő PLC ala-
pú ROADM-ekből szin-
tén MEMS-es, vagy folya-
dékkristály alapú kapcso-
ló modulok (WSS modul) 
segítségével egy maxi-
mum negyedfokú közös 
mD-roaDm eszköz is ki-
alakítható. ebben az eset-
ben a meglévő ROADM-ek 
biztosítják a ki-be csatolá-
si funkciót. Az ROADM-ek 
bemenő és kimenő vonali 
irányaikat passzív osztókkal szétválasztják és a lecsatolt irányra a fent részletezett WSS 
kártyákat kapcsolnak, amelyeket egymással fixen egy patch panelen keresztül összekötik. 
Így lehet kialakítani meglévő ROADM-ek és WSS-ek felhasználásával nagyobb fokszámú 
csomópontokat, amelyeknek előnye, hogy egy korábban létesített ROADM-es csomópon-
tot a meglévő eszközök felhasználásával tudjuk 2-nél nagyobb fokszámúra bővíteni.

A fenti megoldás hátránya, hogy az ROADM-ek, legyen az WB, PLC vagy WSS ala-
pú, az add/drop oldalon minden egyes hullámhosszat csak egy dedikált kimenetre/be-
menetre tudják ki/becsatolni.

Erre a problémára jelenthet 
megoldást egy úgynevezett szí-
nezetlen multiplexer (cl. MUX) 
alkalmazása, amelynek bár-
mely bemenete bármely hul-
lámhosszúságú jel fogadásá-
ra alkalmas.

Az 10. ábrán látható egy 
ilyen ROADM megoldás, ahol 
a bemeneti vonali oldalon WSS 
modulokat használunk a csa-
tornák kicsatoláshoz vagy to-
vábbküldéséhez. A DROP ol-
dalon szintén WSS modulokat 
alkalmazunk, hogy bármely 

portra kicsatolható legyen bármely hullámhossz. A kimeneti vonali irányon és az ADD 
oldalon, pedig hullámhossz-független passzív multiplexereket alkalmazunk. Így az ADD 
oldalon is alkalmazhatóak változtatható hullámhosszú transzponderek minden porton. 
További előnye ennek a megoldásnak, hogy a cl. MUX-ok passzív optikai elemek, ezért 
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jóval olcsóbbak a WSS moduloknál. A megoldás hátránya, hogy 2-nél nagyobb fokszá-
mú csomópont kialakítása kizárólag ezen eszközök alkalmazásával nagyon bonyolult-
tá, és a sok külön eszköz miatti hibakeresés és teljesítmény-tervezés, -beállítás szem-
pontjából kezelhetetlenné válik.

Az újgenerációs DWDM hálózat bevezetése
A Magyar Telekom 2001-ben kezdte el DWDM gerinchálózatának kiépítését. A Cisco 
ONS15801-es eszközökből kialakított hálózat pont-pont rendszerekből épült ki, melyek 
OTM-ekben (Optical Terminal Multiplexer) végződnek, közbenső állomásokon fix négy-
csatornás OADM-ek működnek. 

Hátrányai:
Az egynél több OMS-t (Optical Multiplex Section) áthidaló WDM csatorná-• 
kat a közbenső állomásokon regenerálni kell, ami sok többlet transzpondert, 
Capex kiadást jelent
Csatornák kialakítása, konfigurálása időigényes és költséges (sok állomáson • 
kell transzpondert telepíteni, patch kábelezni, ...)
Az optikai csatornák védelmi iránya hosszabb, költségesebb• 
A szállító rendszertámogatása 2009-ben megszűnik• 

A szükségessé vált kiváltás során olyan rendszer bevezetését terveztük, melyen jó-
val olcsóbban és rugalmasabban lehet optikai csatornákat kialakítani, átkonfigurálni. A 
bővítési lehetőségek révén nagyobb kapacitást és szövevényesebb topológiát tudunk 
elérni.

Az újgenerációs DWDM gerinchálózatának kialakítására vonatkozó tendert részletes 
műszaki specifikáció alapján bocsátotta ki a Magyar Telekom. A beadott ajánlatok mű-
szaki- és árértéklése, valamint a megajánlott eszközök laborvizsgálata után még 2007-
ben megszületett a döntés: az új DWDM gerinchálózat kialakításához a Huawei újon-
nan kifejlesztett OSN6800-as eszközcsaládját használjuk fel.

A szoros ütemezés és a feladatokban résztvevő kollégák erőfeszítései meghozták 
az eredményt: rövid idő alatt egy teljesen új rendszer épült ki.

Első lépésben egy három gyűrűs topológiát alakítottunk ki az új átviteltechnikai igé-
nyek kielégítésére és a korábbi DWDM gerinchálózat kiváltásának előkészítésére. Az 
eddig kiépített hálózat topológiáját a 11. ábra szemlélteti.

A hálózat kiépítése során csak ROADM és erősítő állomásokat (OA) alkalmaztunk. A 
nagyobb állomásokra, ahol több optikai irány találkozik MD-ROADM-eket (Multi-Degree 
ROADM), azokra az állomásokra ahol a célhálózatban is csak két optikai irányra számí-
tunk PLC technológiájú 2D-ROADM-eket (2-Degree ROADM) telepítettünk. 

A kialakított NG-DWDM hálózat mennyiségi jellemzői:
3 teljesértékű gyűrű• 
24 ROADM állomás, ebből• 

18 db MD-ROADM• 
6 db 2D-ROADM• 

9 optikai erősítő állomás• 
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11. ábra Az NG-DWDM gerinchálózat topológiai rajza

Főbb jellemzők:
Optikai szintű kapcsolás, a hálózat bármely két pontja között nincs szükség • 
O/E/O konverzióra, transzponderes 3R regenerálásra max. 10Gbit/s-os csa-
tornasebességig
MD-ROADM: Liquid Crystal WSS (Wavelength Selection Switch)• 
Az MD-ROADM-ek 80 csatornás kiépítésűek (50GHz grid), max. 8 fokra bő-• 
víthetőek
2D-ROADM: PLC technológia (Planar Lightwave Circuit)• 
A 2D-ROADM-ek első lépésben 40 csatornás kiépítésűek és szolgáltatás meg-• 
szakadás nélkül 80 csatornásra bővíthetőek
Teljes C-sávban hangolható transzponderek• 
Távvezérelt konfigurálás – egyszerű optikai csatorna létesítés• 
40 Gbit/s-os csatornák korlátozásokkal kialakíthatóak• 
OTN (Optical Transport Network) kapcsolási képesség• 
automatikus optikai szintbeállítások• 

AGC Automatic Gain Control – az optikai erősítőben az erősítés mérté-• 
ke mindig a beállított, függetlenül az üzemelő csatornák számától
ALC Automatic Level Control – egy szakasz csillapításnövekedése ese-• 
tén a következő erősítőfokozatok kompenzálják a romlást
APE Automatic Power Equilibrium – az átviteli fr. sáv nemlinearitását • 
kompenzálja az optikai csatornák egyedi szintállításával
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A hálózati kiterjesztés lehetőségei:
a 3 gyűrűs struktúra a MD-ROADM-ek újabb fokaival szövevényesíthető• 
növekszik a hálózati redundancia• 
újabb pontok vonhatók a hálózatba• 

Kapacitásbővítés:
jelenlegi kapacitás: • 

csatornánként 10Gbit/s• 
MD-ROADM: 80 csatorna• 
2D-ROADM: 40 csatorna, újabb PLC WSS-sel 80-ra bővíthető leál-• 
lás nélkül

csatorna sebesség növelése 40Gbit/s-ra• 
a szakaszok alkalmasak 40G átvitelére, de• 
két szakasznál többön áthaladó opt. csatornát 3R regenerálni kell • 

Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok pozitívak, a kiépítés óta újabb csatornabővíté-
sek történtek. A területi kiterjesztést és ezzel a hálózat szövevényesítésének elkezdé-
sét 2009-re tervezzük.

Hivatkozások:
[1]   Babics E., Horváth A. R., Meskó Ö.: „Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM há-

lózatokban” Híradástechnika 2007/6.
[2]   Szegedi P., Meskó Ö., Babics E.: „Migrációs lehetőségek a tisztán optikai hálózatok (AON) 

irányába” PKI Tudományos napok 2007.
[3]   Steven D. Robinson: ROADMs: the route to intelligent networking. FibreSystems Europe. 

(2007 tavasz)
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Szélessávú mobil szolgáltatások  
WiMAX hálózaton 

Madarász Tamás
Alcatel-Lucent

1116 Budapest,  Kondorfa u. 10.

Kivonat
Az előadás az IEEE 802.16e WiMAX rendszer műszaki jellemzőit veszi nagyítócső 
alá, különös tekintettel azokat az innovatív megoldásokat és funkciókat, amelyek 
által megvalósul a valódi, mobil, szélessávú hozzáférés.

1. Bevezetés
Napjainkban az ügyfelek mindenütt jelenlévő, állandóan rendelkezésre álló szélessávú 
kapcsolatot igényelnek, amelyet bárhol és bármikor igénybe tudnak venni. Ezeket az 
igényeket egy olyan vezeték nélküli megoldás tudja kiszolgálni amely:

mobilitást biztosít,• 
Skálázható, széles körben elérhető,• 
Megfelelő minőségi paramétereket nyújt (QoS).• 

A vezeték nélküli rendszereket tekintve, a WiMAX 802.16e szabványon működő rend-
szerek mindezek biztosítására képesek.

A WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) vezeték nélküli pont-
multipont rendszerek elnevezése, amelyeket alapvetően az IEEE 802.16-2004 rádi-
ós interfész szabvány ír le. A szabvány további kiterjesztései folyamatosan készülnek 
és épülnek be az új generációs rádiós rendszerekbe. Ennek megfelelően jelenleg a fix 
WiMAX-ot az IEEE 802.16d, míg az univerzális, teljes körűen IP-n alapuló megoldást 
az IEEE 802.16e-2005 írja le. Ez utóbbi mind fix, mind nomád típusú, mind mobil meg-
oldások kialakítását lehetővé teszi. 

2. End-to-End WiMAX Architektúra
A hálózati operátorok számára a WiMAX megteremti annak lehetőségét, hogy az uni-
verzális szélessávú hozzáférés 3 alapfeltételét egy technológiába ötvözzék, függetlenül 
attól, hogy meglévő rendszerről és ügyfélkörről vagy új beruházásról van szó:

Mindenhol jelenlévő – szélessávú hozzáférés bárhol,• 
Mindig rendelkezésre áll – folyamatos szélessávú rendelkezésre állás,• 
IP alapú – egyszerűség, rugalmasság IP hálózatok használatával.• 

• 
A WiMAX kiépítése során napjainkban a szolgáltatóknak gyakran új kihívásokkal kell 

szembenézniük. A rádiós technológia új eljárásokat tartalmaz, és a teljes IP alapú ge-
rinchálózat is új megközelítést igényel. Mindezek mellett, a mobil WiMAX eszközök is 
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átalakítják a felhasználói szokásokat a klasszikus PC orientált szolgáltatások irányából 
a személyre szabott szolgáltatások irányába.

Ennek megfelelően a WiMAX rendszerek kiépítése során a következő lépések figye-
lembe vétele alapvető jelentőségű:

Költség hatékony lefedettség és kapacitás. A kezdeti igények magas sebessé-1. 
gű internetet és VoIP-t feltételeznek magas rendelkezésre állás, QoS (Quality 
of Service) és QoE (Quality of Experience) mellett. 
Folyamatos, fenntartható bővítés. A hálózati forgalom és az ügyfelek számá-2. 
nak növelése mellett, a szolgáltatás minőség megtartása valamint a költségek 
minimalizálása elsődleges fontosságú.
Differenciált szolgáltatások. Személyre szabott, mobil multimédia alkalmazá-3. 
sok kialakítása kerül előtérbe, amelyek kihasználják a szélessávú kapcsola-
tokban rejlő lehetőségeket.

Mindezeket egy teljeskörűen kiépített End-to-End megoldás tudja megvalósítani: 

 

A Pont-Multipont rendszerek között a WiMAX 802.16e megoldás fejlett technológiai 
megoldásokkal teremti meg a mobil szélessávú hozzáférést bárhol és bármikor. 

A Beamforming és MIMO megoldások alkalmazásával az interferencia lecsökkent-
hető és a spektrális hatékonyság növelhető. A Beamforming stabil rendelkezésre ál-
lást biztosít minden típusú környezetben és használatával jelentősen lecsökkenthető 
a szükséges telephelyek száma. Mindezt a MIMO megoldással kombinálva a hálózati 
kapacitás 40 %-kal növelhető. 

A valós idejű alkalmazások (mint a VoIP és videó) megbízható átvitelének biztosí-
tására a WiMAX rendszernek dinamikus, forgalom prioritásokon alapuló QoS megol-
dást kell biztosítania. A végberendezéstől kezdve a hálózat minden szintje a megfelelő 
QoS értékek figyelembe vételével végzi a kommunikációt. Az előfizető a jogosultságai 
alapján kerül összerendelésre a hálózati erőforrásokkal. A csomagok pedig a megfe-
lelő QoS szint szerint kerülnek megjelölésre az End-to-End architektúrában. Az ennek 
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megfelelő QoS jobb hangminőséget produkál, mint akár egy ideális rádió körülmények 
között működő GSM rendszer. 

Az End-to-End WiMAX megoldások nem csak a hagyományos internet és hang át-
vitelére alkalmasak, hanem mobil multimédia szolgáltatások is kiépíthetők segítségük-
kel. Különböző Prepaid, Post-Paid rendszerek kapcsolhatók a meglévő WiMAX rend-
szerhez, de Web alapú Self-Care és számos - az IMS rendszerekben használt - alkal-
mazás is kiaknázható a WiMAX rendszerek által.

3. Beamforming és MIMO
A WiMAX-ban használt fejlett antenna rendszereknek 2 nagy csoportja létezik, a 
Beamforming (Nyalábformálás) valamint a MIMO (Multiple Input Multiple Output). A leg-
fontosabb karakterisztikái ezeknek a megoldásoknak a következők:

Beamforming
Kiterjesztett Downlink és Uplink lefedettség• 
Interferencia csökkentése Downlink és Uplink irányban• 
Megnövelt Downlink és Uplink kapacitás• 
Stabil hálózati teljesítmény minden környezetben• 
Ideális megoldás makró környezetben• 

mImo
Jelentősen megnövelt kapacitás• 
Megnövelt Downlink rendszer nyereség• 
Alacsony interferencia• 
Ideális megoldás mikró/beltéri környezetben• 

A fenti antenna rendszerek az IEEE 802.16e szabvány részei és kulcs szerepet ját-
szanak a hálózati teljesítmény optimalizálásában.

3.1 Beamforming
Az adaptív antenna rendszerek a Beamforming használatával megnövelik a lefedett te-
rület nagyságát, jobb jel minőséget és interferencia elnyomást biztosítanak, ezáltal pe-
dig megnövelik a használható sávszélességet is. A Beamforming alapját egy „M” szá-
mú - sugárzó elemekből álló - antenna rendszer alkotja, amely kombinálni képes a vett 
és a sugárzott jeleket.
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A beérkező információ folyamok következetes kombinálása egy nyalábot képez az 
energia beérkezésének irányába, vagyis a felhasználó felé. Ennek segítségével az 
Uplink irányban megnő a rendszer érzékenysége és így a rendszer hatótávolsága is. 
Mindezek mellett a nyalábformálás során a fő nyalábon kívüli jelek elnyomásra kerül-
nek, így minimális szinten tartható az interferencia. Az ábrán egy Beamforming anten-
na karakterisztikája látható. 

Egy M elemű és α nyalábszögű antenna esetében a fő nyaláb szélessége M / α (pl. 
90°-os antenna és 4 antenna elem esetén a fő nyaláb 23°). Az Uplink irányban tehát a 
Beamforming-nak köszönhetően az interferencia nagy része kiküszöbölhető és több mint 
25 dB-el növelhető a jel-interferencia arány meghatározott irányokban. A jelek kombiná-
ciójához az antenna elemeket a működési hullámhossz felével kell elkülöníteni. 

A Beamforming legfontosabb előnyei:
1. Lefedettség növelés. A Beamforming jelentős nyereségnövekedést eredményez mind 
Uplink és Downlink irányban. Az antenna nyereségének növekedése az M számú an-
tenna elem függvényében: 

GDl = 20 log10 m
Gul = 10 log10 m

A Beamforming hatása a kö-
vetkező ábrán figyelhető meg, 
amely szerint ha 100 állomás 
szükséges egy terület lefedésé-
hez 4 elemű Beamforming-al, ak-
kor ugyanazon terület lefedésé-
hez 213 állomás lenne szüksé-
ges Beamforming nélkül.
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2. Optimális spektrum hatékonyság. A Beamforming használatával a cella területén 
magasabb modulációk használhatók, így a spektrum hatékonyság jelentősen növelhe-
tő (1,8 és 2,3 bit/Hz/szektor).

3.2  MIMO
A MIMO technológiával a vezeték nélküli szélessávú hálózatokban jelentősen megnö-
velhető a cella kapacitás, valamint az adatátvitel maximális értéke. A MIMO koncepció 
több adó és vevő antennát tartalmaz:

2x2 Space Time Block Coding (STBC) Downlink irányban. Az STBC szerint • 
a kódolt adatfolyam szimultán módon, egymást követően kerül továbbításra, 
megvalósítva ezáltal a tér és idő elszeparálását és javítva a jel-zaj arányt.
2x2 Spatial Multiplexing (SM) Downlink irányban. Az SM szerint az adatfolya-• 
mok folyamatosan szimultán módon kerülnek átvitelre, megtöbbszörözve így 
az adatfolyamok számát.
Virtuális MIMO. A legjobb szeparációt akkor érjük el, ha a jelek a különböző • 
adóantennákról különböző útvonalakat követnek függetlenül a vevőantennák-
tól. Ennek megfelelően egy többutas terjedésű környezet a legmegfelelőbb a 
MIMO rendszernek. Ezek az adottságok leginkább mikró-cellás és beltéri kör-
nyezetben fordulnak elő. 

A MIMO legfontosabb előnyei:
1. Megnövelt robosztusság Downlink irányban. Összehasonlítva a 2x2 STBC algoritmust 
az 1x1 antenna rendszerrel 8 dB Downlink nyereség fedezhető fel QPSK1/2 esetén.
2. Kapacitás növekedés. Az STBC-ben magasabb modulációkat használva, az SM és 
MIMO rendszerekben pedig a több független adatfolyam azt eredményezi, hogy a SISO 
(Single Input Single Output) rendszerekhez képest minimum 50 %-os kapacitás növe-
kedés érhető el Downlink irányban. Ugyanez a hatás érvényesül az Uplink irányban is, 
ahol a felhasználók jó térbeli szeparációja miatt a SISO rendszerekhez képest kétsze-
res kapacitás érhető el. 

A WiMAX rádiós hálózat előnyei a két technológia együttes, egymást kiegészítő al-
kalmazásával aknázhatóak ki a legnagyobb mértékben. A Beamforming az optimális 
megoldás a  makró telepítések, lefedések számára, míg a MIMO jelentős kapacitás nö-
vekedést eredményez a mikró és beltéri környezetek számára. 

4. QoS
A szélessávú mobil szolgáltatások átviteléhez a rádiós paraméterek optimalizációja 
(Beamforming és MIMO) mellett a hatékony QoS megoldások is alapvető fontosságú-
ak. A QoS a rádiós interfészen MAC réteg alapú összeköttetések vagyis „szolgáltatás 
folyamok” által valósul meg. Ezek a szolgáltatás folyamok (más néven adatátviteli szol-
gáltatások) a „Best Effort”, „Constant Real Time” and „Variable Real Time” forgalmak 
QoS paraméterek által definiáltak. Az adatátviteli szolgáltatások legfontosabb jellem-
zőit a következő tábla részletezi:
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A média hozzáférés ütemezési eljárásokon alapul:
UGS (Unsolicited Grant Service)• 
ErtPS (Extended real time Polling Service)• 
BE (Best Effort)• 

A különböző rendszerekhez és szélessávú szolgáltatásokhoz (Video, IMS, NGN) tör-
ténő hozzáférés során a WiMAX rendszert egyrészről a bázisállomás (BS), másrész-
ről az SBC (Session Border Controller) határolja be. Mindkét elem képes az IP csoma-
gokat DSCP (Diff-Serv Code Point) információkkal ellátni, amely meghatározza a fo-
lyam QoS paramétereit.

A csomagok osztályozása Uplink irányban a mobil végberendezéstől indul, amelye-
ket ezt követően a bázisállomás DSCP információkkal egészít ki. Downlink irányban a 
DSCP információkat az SBC szolgáltatja, majd a bázisállomás ennek megfelelően osz-
tályozza a csomagokat a megfelelő adatfolyamba a rádiós interfészen keresztül. 
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A teljes QoS folyamatot az alábbi ábra részletezi:

5. Mobilitás
A mobil szélessávú szolgáltatások univerzális használatához ugyanakkor az adaptív an-
tenna rendszerek és a QoS mellett a handover is alapvető fontosságú. 

A handover folyamatot a mobil végberendezés kezdeményezi alacsony jel detektá-
lása esetén. Ennek során a mobil végberendezés egy szkennelést végez az elérhető 
bázisállomásokról. A handovernek alapvetően 2 típusa van az WAC-on belüli és WAC 
vezérlők közötti handover. A második esetben a HA (Home Agent) végzi az interakci-
ót a WAC vezérlők között.

6. Szolgáltatások, alkalmazások WiMAX hálózaton
Mindezek a hálózati technológiák teremtik meg a különböző alkalmazások létjogosult-
ságát a WiMAX hálózaton. A QoS által ezek a szolgáltatások a megfelelő prioritás és 



121

paraméterek szerint továbbíthatók. Ennek megfelelően a következő alkalmazások te-
hetik teljessé a WiMAX szolgáltatást:

VoIP• 
Nagysebességű internet hozzá-• 
férés
Videó stream• 
Video on Demand• 
mobile Tv• 
Bérelt vonali szolgáltatás• 
VPN szolgáltatások• 
Videó megfigyelések• 
Payment alkalmazások (Pre-paid, • 
Post-paid)
IMS alkalmazások (Personal Communication Manager, Dynamic Address • 
Book, Presence, Instant Messaging, Instant Video Sharing).

7. Jelölések
BE   Best effort
CAC   Call Admission Control
DSCP  Differentiated Services Code Point
ErtPS   Extended real time Polling Service
ERT-VR  Extended Real Time Variable Rate
GRE   Generic Routing Encapsulation
HA   Home Agent
IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers
IMS   IP Multimedia Subsystem
MAC   Media Access Control
MIMO   multiple Input multiple output
NGN   Next Generation Networks
QoE   Quality of Experience
QoS   Quality of Service
SBC   Session Border Controller
SISO   Single Input Single Output
SM   Spatial Multiplexing
STBC   Space Time Block Coding
UGS   Unsolicited Grant Service
VoIP   Voice over IP
VPN   Virtual Private Network
WAC   WiMAX Access Controller
WiMAX  Worldwide Interoperability of Microwave Access
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A WiMax technológia bevezetésének  
tapasztalatai az Invitel Zrt. hálózatában 

Németh Sándor
Invitel Zrt. – Tervezési és Fejlesztési Igazgatóság

2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10.

Kivonat
A 2000-es évek elején az szélessávú vezeték nélküli technológiák Magyarorszá-
gon is megjelentek és elkezdték máig is tartó térhódításukat. Ezt a folyamatot szá-
mos tényező katalizálta:

a piaci verseny növekedése az üzleti szegmensben, • 
a szabályozás változása ( pl.sávok megnyitása,  aukció 3,5 GHz-es sávban),• 
a szabad sávokat használó pont-pont, pont-multi-pont eszközök egyre • 
nagyobb elterjedése,
a rendelkezésre álló eszközök árának jelentős mérséklődése,• 
az árcsökkenéssel együtt jelentkező komoly technológiai fejlődés,• 
stb.• 

A IEEE 802.16e ( népszerűbb nevén mobil WiMax ) szabvány véglegesítése a 
mikrohullámú pont-multi-pont technológiák egy újabb korszakának határát jelen-
ti mind az üzleti, mind a lakossági szegmensben.

Az Invitel Zrt. a szélessávú vezeték nélküli hozzáférési technológiák területén 
történelmi és területi adottságai miatt vezető szerepet játszik Magyarországon.

Az előadás a WiMax technológia bevezetésének során szerzett tapasztalatokat ösz-
szegzi, illetve vázolja  a technológia alkalmazásának további lehetséges irányait.

Az Invitel Zrt. (illetve előd cégei) már a 1990-es évek közepe óta foglalkoztak azzal 
a gondolattal, hogy milyen módon lehetne mikrohullámú pont-multipont rendszerekkel 
szolgáltatást nyújtani előfizetői, ügyfelei számára. 

A koncessziós társaságok megalakulását követően telepített korai DECT rendsze-
rek még nem hozták meg a kívánt áttörést, részint a technológia műszaki kiforratlansá-
ga, részint a berendezésekkel nyújtható kezdetlegesnek tekinthető (analóg hang, illet-
ve alacsony sebességű modem-es adatkapcsolat) szolgáltatások miatt. Ugyan ezekkel 
a rendszerekkel viszonylag nagy számú előfizető (több tízezer) került bekapcsolásra, 
azonban mára beigazolódott, hogy a technológia zsákutcának számít.

A vállalatcsoport életében a pont-multi-pont rádiós rendszerekkel kapcsolatosan a kö-
vetkező nagyobb előrelépést a 2001 június 11-én lebonyolított frekvencia aukció jelen-
tette. Az elnyert frekvenciákat felhasználva kezdetét vette egy viszonylag gyors hálózat 
fejlesztés, melynek eredményeképpen mára elmondható, hogy a sávban alkalmazott 
FDD technológiának ma magyarországon az Invitel Zrt. a legnagyobb felhasználója.

Az évek során egyrészt a technológiák árcsökkenése, másrészt az internet otthoni 
felhasználásának növekedése miatt a „WiFi hotspot-ok” (IEEE 802.11b, később g) el-
terjedése ugrásszerű növekedésnek indult. Ezt a szabad sávos technológiát használ-
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ta sok szolgáltató és egyéni előfizető is (gyakran a szabályzással ellentétes módon a 
megengedettnél nagyobb adóteljesítménnyel a minél tökéletesebb lefedés miatt). Ez 
ahhoz vezetett, hogy napjainkban a 2,4 GHz-es frekvencia tartomány kommunikációs 
célú alkalmazása egyre nehezebbé vált (a zavartatási problémák következtében), mára 
már közepesen urbanizáltnak mondható területeken is komoly akadályokba ütközik a 
technológia használata, valós, hosszabb távon tartható garanciák a szolgáltatási szín-
vonal tekintetében, véleményünk szerint, nem vállalhatók. 

A WiMax technológiát alkalmazó eszközök (bázisállomások, terminálok) kereskedel-
mi megjelenésével (illetve a szabályozás megfelelő változásával) lehetőség nyílt a 3,5 
GHz-es frekvencia tartomány hatékonyabb hasznosítására.

Történelmi kitekintés
A WiMax technológia fejlődésének főbb állomásait az alábbi táblázat tartalmazza:

2001 Létrejön az IEEE 802.16-2001 (16a) – Szélessávú Vezetéknélküli Hoz-
záférési eszközök együttműködéséről szóló szabvány támogatására egy 
ipari csoport (WiMax Fórum). Céljuk egy a világ minden pontján azonos 
műszaki tartalommal üzemelő vezetéknélküli szabvány létrehozása volt.

2002-
2003 

Az erős lobbi tevékenység hatására további  gyártókkal egészül ki a fórum

2004 Elfogadásra kerül az IEEE 802.16-2004 (16d) szabvány a fix telepíté-
sű szélessávú végponti eszközök számára, ami a 802.16a és az ETSI 
HiperMAN szabványok revíziója

2005 Elfogadásra kerül az IEEE 802.16-2005 (16e) szabvány a mobil, hordoz-
ható készülékek számára.

2007 A nagyobb gyártók Magyarországon is elkezdik a WiMax-szal kapcsola-
tos piaci tevékenységet.

2008 A valóságban is elérhetővé válnak 802.16e kompatibilis eszközök.

Az Invitel Zrt. első tesztjeit 2006 hajtotta végre 802.16d, majd 2007 tavaszán egy 
802.16e rendszeren.

Az összegyűjtött tapasztalatok alapján 2007 őszén meghívásos tendert írtunk ki, 
amely egy pilot teszteléssel záródott, melynek keretében négy szállító rendszereit vizs-
gáltuk meg. A négy szállítóból főként a műszaki tapasztalatok alapján kettő került ki-
választásra.

Mivel gyakorlatilag mindegyik szállító a fejlesztés végső fázisában, vagy a tömeges 
telepítések nagyon korai fázisában volt, a tesztelési időszak jelentősen elhúzódott.

Az Invitel Zrt. az eddigi tapasztalatai alapján a WiMax technológia bevezetése mel-
lett döntött, és megkezte a szükséges előkészületeket az első bázisállomások telepíté-
sére, melyre 2008 augusztusában került sor.
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Kereskedelmi tapasztalatok
A kiírt pályázatban a legfontosabb paraméterek az alábbiak voltak:

Jó lefedettség kül- és beltérben egyaránt• 
A meglevő PMP infrastruktúra zavartalan üzemének biztosítása• 
Bázisállomásonként elérhető sávszélesség maximalizálása• 
Jó zavartűrés• 
7 MHz-es sávszélesség támogatása• 
L2, és/vagy L3 VPN támogatása• 
L2, és/vagy L3 QoS támogatása• 
VoIP támogatás• 
Végponti terminálok felügyelhetősége• 
Beltéri és kültéri terminálok, valamint PCMCIA kártyák• 
Elfogadható költségszint• 

A beadott pályázati anyagok tanúsága alapján a szállítók alapvetően megfeleltek 
a követelményeknek, gyakorlatilag minden fontosabb követelményt vállaltak. A doku-
mentáció minősége a válaszok kidolgozásához rendelkezésre álló időt figyelembe véve 
megfelelő volt. 

A pályázat korai szakaszában nyílvánvalóvá vált, hogy a szállítók által ajánlott termi-
nál/CPE választék korlátozott lesz.

A több körben végrehajtott tárgyalás sorozatok eredményeként sikerült az eszközök 
árszinvonalát elfogadható szintre hozni, ami figyelembe véve a technológia újdonsá-
gát, figyelemre méltó eredménynek számít.

Műszaki tapasztalatok
A két nyertes pályázóval összesen három körben folytattunk/folytatunk teszteléseket:

Az első körben ellenőriztük a műszaki specifikációnak történő alapvető meg-• 
felelést, illetve alaposan megvizsgáltuk a rendszerek rádió frekvenciás tulaj-
donságait.
A második körben olyan új szolgáltatások hatásait ellenőriztük, melyek az első • 
körben még nem álltak rendelkezésre. Ilyen volt az például az újabb modulá-
ciós állapotokkal kiegészült adaptív moduláció (64 QAM 5/6), a MIMO, illet-
ve a beam-forming.
A harmadik körben ellenőrizzük a már véglegesen telepített rendszer tulajdon-• 
ságait, illetve ekkor kerül sor a végső rendszerinteghrációs tesztekre.

A tesztek eredményei alapján leszögezhetjük, hogy a technológia az életciklusának 
még az elején jár, amit mi sem bizonyít jobban, mint a rendszereken futó software szol-
gáltatásainak rohamos bővülése.

Az utóbbi fél évben a rendelkezésre álló terminál választék jelentősen megnőtt. A gyár-
tók jelentős része nem tervezi saját CPE választék kialakítását, ehelyett inkább harma-
dik fél által gyártott eszközöket integrál a rendszeréhez. Fontos tapasztalatunk, hogy a 
végberendezések felügyelete nem kötelezően került implementálásra.
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Annak ellenére, hogy az eszközök interoperabilitása a WiMax fórum egyik legfonto-
sabb törekvése (a WiMax kompatibilitást jelző tanúsítvány elnyeréséhez szigorú minő-
sítési eljáráson kell az eszközöknek átesni), a valóságban az egyes gyártók végberen-
dezései nem feltétlenül csereszavatosak egymással.

Frekvenciák felhasználhatósága
A 3,5 GHz-es frekvencia tartományban az Invitel Zrt. számára rendelkezésre álló frek-
venciák jelentős része már használatban volt, így a WiMax rendszerek szempontjából 
az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan lehet megtervezni olyan frekvencia 
kiosztást, amivel a két üzemelő rendszer a legkisebb hatással van egymásra.

A telepített bázisállomásoknál kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az un. „for-
dított fekvésű implementáció esetén” a WiMax bázisállomás ne zavarja a már üzeme-
lő FDD rendszer működését (A WiMax adó és a másik rendszer távoli termináljának 
jele ne interferáljon.) 

Ez részben gondos tervezéssel, illetve az antennák megfelelő elhelyezésével érhe-
tő el.

Ma a piacon az 5, illetve 10 MHz sávszélességet elérő rendszerek állnak rendelkezés-
re a legnagyobb számban. A beszállítók kiválasztása során komoly hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy az általunk megvásárolt berendezések 7 MHz-es üzemmódban is képesek 
legyenek üzemelni, illetve az ilyen átállás során hardver elemeket ne kelljen cserélni.

Zavartűrés
Méréseink igazolják, hogy a WiMax rendszerek zavartűrés szempontjából sokkal ked-
vezőbb paraméterekkel rendelkeznek az FDD rendszerekez képest köszönhetően a 
szabvány megalkotói szándékának.

Az OFDM modulációval működö rendszerek működőképesek maradtak azokon a 
helyszíneken is, ahol a hagyomános rendszereink már nem működtek.

Az adaptív modulációnak köszönhetően ugyanakkor nem kívánatos átviteli sávszé-
lesség csökkenést szenved el egy bázisállomás, amikor a zavarok miatt moduláció vál-
tásra kerül sor (pl. 64 QAM ⇒16 QAM, vagy 16 QAM ⇒ QPSK), illetve hasonló effek-
tust idéz elő az alklamazott csatorna kódolás (FEC) változása is (pl. 5/6 ⇒ 3/4).

Lefedettség
A lefedettség tekintetében szemben a régi PMP rendszerünkkel jó minőségű össze-
köttetések létrehozásához az átlátás egyáltalán nem szükséges feltétel , sőt már nem 
csak kültéri, hanem beltéri lefedésről is beszélhetünk, hiszen a technológia képes a ref-
lektált jeleket felhasználva olyan összeköttetést biztosítani, melyen nagy adatsebesség 
valósítható meg.

Míg kültéren az adaptív moduláció, illetve az OFDMA technológia miatt a hagyomá-
nyos FDD rendszerünknél nagyobb átmérőjű körben (optikai rálátás nélkül 1-3 km, rá-
látás mellett 5-15 km) képes üzemelni a rendszer, beltérben a gyakorlatban 6-800 m 
fölött már nem garantálható megfelelő lefedettség. Tapasztalatunk szerint, az említett 
távolságból, még az erősen árnyékolt épületek esetében is képesek voltunk beltérben 
stabil összeköttetést teremteni.
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Amennyiben nem oldható meg 6-800 méterenként bázisállomás telepítése, valódi 
mobil szolgáltatás kialakítása nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.

A lefedés optimalizálását ugyanakkor akadályozza a magyar szabályozás, mely szerint 
korlátozni kell a kisugárzott teljesítményt 44 dBm -re, ami nem teszi lehetővé a WiMax 
rendszerek tényleges képességeinek kihasználását.

A kiválasztott WiMax rendszerek rendelkeznek beam-forming szolgáltatással, mely-
nek köszönhetően a végpontokon mérhető jel/zaj viszony ~ 5-6 dB-lel növekszik, ami 
természetesen kedvező hatással van a lefedettségre. Az azonban tapasztalataink sze-
rint korántsem igaz, hogy a feature miatt a bázisállomások száma radikálisan csökkent-
hető lenne (pl. 50%-kal).

Elérhető sávszélesség
A WiMax rendszerű végpontokon elérhető maximális adatátviteli sávszélesség az aláb-
bi főbb tényezőktől függ leginkább:

a terminál típusa (kültéri, beltéri, PCMCIA, USB), illetve az általa támogatott • 
maximális sávszélesség 
az átlátás (van LOS, nincs LOS)• 
beépítettség• 
a bázisállomástól való távolság• 
a területre jellemző zavartatás • 
a rádiós csatorna sávszélesség (5 MHz, 7 MHz)• 
a bázisállomás maximális sávszélessége,• 
a megengedett „overbooking” arány• 
a beállított uplink/downlink sávszélességtől.• 

Tapasztalataink szerint a jelenleg elérhető terminálok max. 2 Mb/s szimmetrikus (vagy 
szimmetrikushoz nagyon közeli) konfigurációban stabilan működnek. Nagyobb sávszé-
lesség elérését egyenlőre a bázisállomásokban, illetve a CPE-kben elérhető szoftve-
rek korlátozzák. 

A MIMO A és MIMO B, valamint a Beam-forming technológiák – melyek implementá-
ciója napjainkban történik meg a különböző beszállítók rendszerein, ezt várhatóan to-
vább növelik, de figyelembe véve hogy az uplinken az alkalmazható moduláció alacso-
nyabb mint downlinken (16QAM szemben a 64 QAM-mel), így ez a sebességnöveke-
dés főleg csak az aszimmetrikus szolgáltatások esetében lesz számottevő.

Szerelhetőség, installáció
A rendszer telepíthetőségének szempontjából véleményünk szerint az alábbi szem-
pontok vizsgálata célszerű:

beltéri terminálok kialakítása• 
kültéri terminálok kialakítása• 
a bázisállomások kialakítása• 
ASN gateway• 
a rendszer konfigurálhatósága.• 
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Beltéri terminálok
Az Invitel Zrt. által kiválasztott rendszerek esetében a beltéri terminálok vagy az ADSL 
modemekhez hasonló „dobozos” (router), vagy PCMCIA kártyák formájában érhetők el. 
Mindkettőről elmondható, hogy megfelelő minőségű átvitelhez jó lefedettség szüksé-
ges. A gyakorlati tapasztalatok szerint a „dobozos” ipmlementáció esetében nagyobb 
fokú optimalizációra nyílik lehetőség az eszköz lakáson/irodán belüli pozíciójának meg-
választásával, vagy az opcionális ablakra szerelhető antenna alkalmazásával. Mivel a 
„dobozos” terminálok rendelhetők WiFi interface-szel, ezzel a megoldással a PCMCIA 
kártyához hasonló mobilitást biztosíthatunk.

A „dobozolt” terminál további előnye, hogy rendszerint tartalmaznak analóg hang 
interface-eket is amivel egyszerűen lehetséges hang szolgáltatás nyújtása.

Kültéri terminálok
Jelenleg a kültéri terminálok korlátozottan állnak rendelkezésre a szállítók eszköz vá-
lasztékában. Ennek legfőbb oka talán az, hogy az IEEE 802.11e rendszerek elsősor-
ban beltéri lefedésre lettek tervezve/optimalizálva.

Az általunk alkalmazott terminálok az antennákkal integráltak, a kültéri és a beltéri 
egység közötti kábelezéshez rendszerint CAT5 kábelek szükségesek.

ASN gateway
Az ASN-GW egy kulcsfontosságú eleme a wimax rendszer architektúrájának. A WIMax 
Fórum eredetileg 3 profilt definiált a rádiós hozzáférési hálózat referencia modeljeként. 
Az A profil egy rendkívül összetett, sok funkciót tartalmazó ASN-GW-t definiál, a B profil 
egyáltalán nem tartalmaz ASN-GW-t, míg a C profil egy egyszerűbb ASN-GW-t feltéte-
lez, aminek feladata az hitelesítés, a DHCP relay ill. a mobilitás funkciók megvalósítá-
sa, valamint a szolgáltatás paraméterek garantálása, de nem feladata a rádiós erőfor-
rás-menedzsment megvalósítása, ami a C profilban a bázis állomás feladata.

Mára már látszik, hogy a legtöbben a „profil C” implementálása mellett tették le a 
voksukat, azonban így is jelentős különbségek vannak az ASN-GW-ek megvalósítása 
között. A linux alapú PC-n futó szoftvertől az erre kifejlesztett célhardverig széles pa-
lettája található meg ezen eszközöknek. Természetesen mindegyikük rendelhető re-
dundáns kivitelben, hiszen mivel minden forgalom átmegy az ASN-GW-eken, így elég 
érzékeny pontjuk ezen eszközök a rendszereknek. A bázis állomások illetve a lebonyo-
lítandó kapacitások függvényében több ASN-GW is elhelyezhető, azonban minden bá-
zis csak egy ASN-GW-hez kapcsolódhat. Különbségek vannak az ASN-GW-ek layer 3 
képességeinek terén is, így amelyik szolgáltató az „egyszerű” internet szolgáltatásnál 
többre is használni akarja a wimax rendszert, annak figyelnie kell a kiválasztott beszál-
lító ASN-GW-ének képességeire.

Felügyeleti rendszerek
A bázisállomások távfelügyelete alapvető követelmény és ezt általában (az Invitel Zrt 
által választott eszközök esetében mindkét rendszer ilyen) minden szállító teljesíti va-
lamilyen formában.
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Nagy különbség mutatkozik a terminálok felügyelhetőségének /konfigurálhatósá-
gának szempontjából. A napjainkban elvárható megoldás, hogy a végberendezések a 
DSL Forum TR-069 ajánlásával kompatibilisak legyenek és egy ilyen rendszer alá le-
hessen azokat integrálni.

Tekintettel a technológia piaci megjelelésének korai szakaszára ez az igény nem min-
dig teljesül, azonban a gyártók komoly erőfeszítéseket tesznek az esetleges hiányos-
ságok pótlására.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok
Az Invitel Zrt. a WiMax technológiát két szerepkörben tervezi alkalmazni:

Lakossági szolgáltatások (szélessávú hozzáférés, illetve hang szolgáltatás) • 
nyújtására
Üzleti adatszolgáltatások (internet, IP alapú VPN, illetve hang szolgáltatás) • 
nyújtására

A rendszer kiépítésének későbbi fázisában a fenti szolgáltatások mobil változata is 
felmerülhet igényként a rendszerrel szemben.

Üzleti szolgáltatások
A rendszer kiépítésének jelenlegi fázisában – az integrációs tesztek során – a legfon-
tosabb tapasztalatunk, hogy az egymástól szeparált összeköttetések (VPN-ek) kiala-
kítása nem egyértelmű a két szállító rendszerében. Általánosságban elmodható, hogy 
ú.n. „GRE tunnel”-ekkel felépített L3 VPN-ek kerülnek kialakításra, amelyek terminálása 
nem minden router-en támogatott.

A WiMax technológiával kiépített összeköttetéseken mérhető késleltetés meghalad-
ja a hagyományos (réz érpáron megvalósított) összeköttetésekét, általában a 50-80 ms 
tartományban mozog.

A WiMax összeköttetések alkalmasak VoIP hívások lebonyolítására, ilyen szempont-
ból a rendszer tökéletesen egyenértékű más, IP protokolt alkalmazó megoldásokkal. 
A FAX átvitel sikerességénak aránya is minden szempontból megegyezik más IP ala-
pú rendszerekével, azonban a kb. 5%-os sikertelenségi arány miatt üzleti FAX hívá-
sok lebonyolítására csak korlátozottan használható. (Ez az arány nem WiMax specifi-
kus érték.)

A WiMax rendszerek alkalmasak QoS biztosítására, az ilyen rendszereken a minimá-
lisan szükséges három kategória (best effort Internet, üzleti adat, hang) megoldható.

Lakossági szolgáltatások
A lakossági szolgáltatások területén, mivel itt a FAX szolgáltatások igénybevétele nem mond-
ható tipikusnak a WiMax rendszerek tökéletesen megfelelnek a követelményeknek.

Authentikáció
A WiMax renszerek authentikációja jelentősen eltér az Invitel Zrt. DSL hálózatában ed-
dig alkalmazott PPPoE megoldástól, illetve más hagyományos PMP rendszerétől.

Ennek az a következménye, hogy a meglevő központi RADIUS szervereinkkel mind-
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két rendszert integrálni kell. Ez munkaerő és időigényes feladat, amelyet természete-
sen nem lehetséges mellőzni.

Összegzés
A WiMax rendszereken 2008 Augusztusának végéig elvégzett tesztjeink, illetve a kez-
deti telepítési tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a technológia alkalmas 

a 3,5 GHz-es frekvencia tartomány a korábbinál jobb kihasználására,• 
lakossági és üzleti szolgáltatások nyújtására,• 
az Invitel Zrt. fDD pont-multi-pont hálózatának fokozatos kiváltásara, • 
illetve a telepített bázisok nagy száma esetén komoly beltéri lefedettség biz-• 
tosítására.

Az élettartamának kezdeti szakaszán járó technológia véleményünk szerint a fel-
használás tekintetében jelentős fejődési potenciállal bír, várhatóan a közeljövőben az 
ilyen technológiát használó hálózatok számszerű gyarapodásán túl, új szolgáltatások 
(feature-ök) is megjelennek (pl. mobilitás).
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Kivonat
A cikk bemutatja a „Radio over Fibre” (RoF) rendszereket, a fontosabb struktú-
rák felépítését, jellemzőit, alkalmazhatóságukat. Megvizsgálja milyen lehetőségek 
vannak a rendszer telepítési és működtetési költségeinek csökkentésére. Ennek 
keretében foglalkozik a több feladatot ellátó eszközök és a multimódusú szál al-
kalmazásának lehetőségével. Bemutatja a kromatikus diszperzió problémáját és 
ennek megoldási lehetőségeit. 

Bevezetés
A vezeték nélküli távközlés új fázisba lépett, hiszen a jelen (és jövő) felhasználóinak 
olyan rendszerre van szüksége, amelyen keresztül bármikor, bárhol, bármilyen szolgál-
tatást el tudnak érni, természetesen mindezt alacsony áron. Tehát jelentősen megnő 
a vezeték nélküli szolgáltatások kapacitásigénye, miközben a rendelkezésre álló frek-
venciaspektrum véges. Ez a széles sávú rádió összeköttetés igény magasabb frekven-
ciatartományok használatához és kisebb cellaméret alkalmazásához vezet. Mindez jól 
használható beltéri alkalmazások esetén, ahol a nagyfrekvenciás jelek nagy csillapodást 
szenvednek az épület falain. Az ilyen rendszerekben egy (vagy pár közeli) szobát fed le 
egy cella. A rendszer telepítési és karbantartási költségeinek minimalizálása érdekében 
a rádiós egységnek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Ennek következtében a jel-
feldolgozást és vezérlést egy központi egység végzi, az antennát tartalmazó egységet 
pedig úgynevezett „Radio over Fibre” (RoF) rendszeren keresztül látjuk el [1]. 

Rendszer ismertetés
A RoF egy olyan technológia, ahol a mikrohullámú (vagy milliméterhullámú) jelet optikai 
rendszeren keresztül osztjuk el. A rendszer ötvözi az optikai összeköttetés nagy kapacitá-
sát a cellás rendszerek által biztosított flexibilitással. Alacsony, a moduláló jel frekvenciájától 
független csillapítás, nagy sávszélesség, rádió frekvenciás zavarokra való érzéketlenség, 
könnyű telepítés és karbantartás, kis teljesítményfelvétel, flexibilis működés jellemzi. Az első 
RoF rendszert a British Telecom javasolta 1990-ben [1]. Ettől kezdve a vegyes mikrohullá-
mú-optikai (microwave photonics) területtel foglalkozó kutatások kiemelt témája lett, hiszen 
a cellás rendszerek elosztóhálózatának meghatározó technológiájává válhat bizonyos spe-
ciális esetekben (irodaházak, bevásárló központok, repülőterek, alagutak, stb.) [2].
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Különböző módszerek vannak a rádió jelek optikai úton való átvitelére, attól függően, 
hogy a rádiófrekvenciás, a középfrekvenciás vagy az alapsávi jelet továbbítjuk.
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1.ábra: rádiófrekvenciás, középfrekvenciás, alapsávi jel továbbítása

A távoli állomáson az elektromos elemek abban az esetben a legegyszerűbbek, ha 
magát a rádió frekvenciás jelet visszük át, hiszen ekkor nincs szükség a fel- és lekeve-
réshez keverőkre, illetve mikrohullámú helyi oszcillátorra. Ugyanakkor figyelembe kell 
venni az optikai szál kromatikus diszperziójának hatását.

A rendszer lehet csillag, gyűrű vagy nyílt hurkú felépítésű. Első esetben az előző áb-
rán bemutatott elrendezésnek megfelelően fel- és le irányban eltérő hullámhosszú op-
tikai vivőt használnak. A központi állomás a nagyszámú távoli állomással külön-külön 
optikai szálpáron teremt kapcsolatot. 100m-nél nagyobb távolság áthidalására az opti-
kai kábel minden esetben jobb paraméterekkel rendelkezik, mint a koaxiális kábel.
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Gyűrű vagy hurok esetén (3.ábra) egyetlen optikai vivőt modulálunk az információt 
hordozó segédvivőkkel. Ez tulajdonképpen tisztán segédvivős (SCM – SubCarrier Mul-
tiplexed) optikai átvitelt, más néven analóg optikai összeköttetést jelent. Gyűrű topoló-
gia esetén egyetlen optikai szálat használunk az információ vételére és adására. Min-
den egység képes bármely másik egységgel kommunikálni. Nyílt hurkú topológia ese-
tén egy optikai szálon keresztül gyűjtjük az információt az összes egységtől. Az összes 
információ begyűjtése után a jelet visszaküldjük az összes egységet érintve a hurok 
elejére, miközben minden egység kiválasztja a neki szóló információt. Ebben az eset-
ben is minden egység képes bármely másik egység jelét venni. Az egységek közti ma-
ximális távolságot az optikai szál vesztesége, az optikai teljesítmény és az optikai szá-
lon fellépő diszperzió határozza meg.

A hálózatban alkalmazott segédvivős csatornák frekvenciái kötöttek. Az egységek 
adási frekvenciáját célszerű előre kiosztani, de a vételi csatorna frekvenciája függ at-
tól melyik másik egység jelét akarjuk venni. Tehát szükség van egy vezérlő egységre 
(controll unit), amely centralizálja a hálózatot, a vezérlő csatornán keresztül tájékoztat-
ja az egységeket a megfelelő frekvenciáról.
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3.ábra: gyűrű (ring) és nyílt hurkú (open loop) hálózat egyszerűsített blokk diagramja

WDM-RoF
A RoF rendszert is ötvözhetjük a WDM (Wavelength Division Multiplexed) technikával. 
Ebben az esetben minden bázisállomás (BS - Base Station) külön optikai vivőt hasz-
nál. Egyszerűbb a hálózat topológiája, könnyebb hálózat és szolgáltatás frissítést és 
egyszerűbb hálózat menedzselést tesz lehetővé, de hullámhossz szelektív, drága op-
tikai elemeket igényel [4]. 
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4.ábra: WDM-RoF sematikus felépítése, a) csillag/fa b) gyűrű topológia

Többfunkciós eszközök használata
A rendszerben nagy számú BS található, ezért a költségek jelentős hányadát teszi ki a 
BS-ek ára. Ennek megfelelően igyekeznek olyan architektúrákat kialakítani, ahol a BS 
a lehető legegyszerűbb és legolcsóbb. Ehhez erősen centralizált rendszerre van szük-
ség, ahol minden drága optikai eszköz a központi egységben található. Tehát a lehe-
tő legtöbb feladatot a központi egységben hajtjuk végre, a BS felépítését a lehető leg-
egyszerűbbre választjuk. 

A BS jelentős egyszerűsítését teszi lehetővé a többfunkciós eszközök használata. 
Több szerzőtől is találhatunk javaslatot a szakirodalomban elektroabszorpciós modulá-
tor (EAM - ElectroAbsorption Modulator) egyidejűleg vevőként és adóként (transceiver) 
való alkalmazására [5, 6]. Hasonló módon használhatjuk a többfunkciós félvezető optikai 
erősítőt (SOA - Semiconductor Optical Amplifier) is. A SOA transceiver alkalmazásának 
előnye, hogy nem csak modulátorként és detektorként működik, hanem a veszteségeket 
is ellensúlyozza az optikai erősítés hatására. Ahogy az 5.ábrán is látható a SOA vagy 
EAT többfunkciós eszközként, alacsony árú transceiver-ként működik. Lefele irányban 
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a SOA detektálja a λ1 hullámhosszú optikai jelen lévő információt (downstream), felfe-
le irányban pedig a központi állomás által biztosított λ2 hullámhosszú optikai vivő jelét 
erősíti, illetve modulálja az upstream-mel.
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Add/drop multiplexer (modulátor-detektor)
Tisztán SCM rendszerekben, gyűrű, busz vagy nyitott hurok topológia esetén a csator-
na branching fontos feladat. Ennek megfelelően számos komplikált módszerrel próbál-
koznak a feladat megoldásával [7]. Az általam javasolt többfunkciós SOA jól használ-
ható add/drop feladatok ellátására SCM rendszerekben. Ebben az esetben az eszköz 
vonali erősítőként erősíti a beérkező, legyengült csatornák jelét (kompenzálja az opti-
kai összeköttetés veszteségét), ugyanakkor modulátorként új csatornát ad a rendszer-
hez és detektorként veszi a kiválasztott csatornát. Ezzel a módszerrel kis méretű, kom-
pakt, olcsó rádiós ismétlő állomást valósíthatunk meg a jel elosztásra [8]. 
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6.ábra: Add/drop multiplexer

A hozzáadandó és kicsatolandó csatornák szétválasztása elektronikus eszközökkel 
(szűrőváltóval vagy cirkulátorral) oldható meg. Az első esetben flexibilis, könnyen át-
konfigurálható add/drop multiplexer megvalósítása okoz gondot, míg a második eset-
ben egy hangolható elektromos szűrőre is szükség van. A kicsatolt csatorna jelét egy 
rádiófrekvenciás teljesítményerősítővel erősítjük és az antennán keresztül kisugároz-
zuk a mobil állomás felé. az uplink új csatornájának jelét az antenna veszi és kiszajú 
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előerősítő után kerül a többfunkciós SOA-ra. Ebben a többcsatornás analóg optikai ösz-
szeköttetésben nagy jel-zaj viszonyra és alacsony nemlineáris torzítási, intermodulációs 
termékekre van szükség a többfokozatú működés biztosításához. Tehát nagy vételi és 
modulációs hatásfok, nagy sávszélesség és lineáris működés szükséges.

Többmódusú optikai szál alkalmazása
A legtöbb RoF rendszer egymódusú (SMF - Single-Mode Fibre) optikai szálat használ 
átviteli közegként, amely nagy sávszélességet és alacsony torzítást biztosít. A költsé-
gek csökkentésének másik lehetősége, ha többmódusú optikai szálat alkalmaznak. Az 
iroda- és egyéb középületek jelentős részében találunk használaton kívüli, de már te-
lepített, multimódusú (MMF – MultiMode Fiber), nagyrészt 62.5μm magátmérőjű opti-
kai szálat. Ennek a már meglévő átviteli közegnek a használata csökkenti a telepítés 
költségeit. Ugyanakkor a költségek jelentős hányadát teszik ki az optikai-elektromos, 
illetve elektromos/optikai átalakítók. Multimódusú szál esetén egyszerűbb felépítésű 
adó és vevő használható. Általában hőmérséklet szabályzás nélkül, közvetlenül modu-
lált lézerdiódát alkalmaznak. Gyakori a függőleges sugárzású VCSEL (Vertical Cavity 
Surface Laser) használata.

Olcsó, könnyebb kezelni, egyszerűbb felépítésű adó és vevő szükséges, azonban na-
gyobb a csillapítás mértéke és a módusdiszperzió (az eltérő módusok eltérő sebesség-
gel terjednek) jelentősen csökkenti a modulációs sebességet. Ennek megfelelően kis 
távolságú összeköttetésre és kis modulációs sebességre alkalmazható. Ez azt jelenti, 
hogy csak alapsávi jelet továbbíthatunk az optikai csatornán. A többmódusú optikai szál 
frekvencia válasza nem csökken folyamatosan, hanem viszonylag kis csillapítású sáv-
áteresztő tartományokkal rendelkezik. E en alapuló megoldás, hogy nem alapsávban, 
hanem áteresztő sávban használjuk az összeköttetést. Azonban a módusdiszperzió mi-
att ezek az áteresztő sávok függnek a szál hosszától, ami nem praktikus egy RoF inf-
rastruktúrában.

Diszperziós probléma
Diszperziónak nevezzük azt a jelenséget, hogy az optikai úton továbbított jel egyes 
komponensei eltérő sebességgel terjednek. Egymódusú szál alkalmazása esetén a 
fény közegbeli terjedési sebessége függ az optikai jel hullámhosszától. A közegben ha-
ladó fény nem egyetlen szigorúan meghatározott hullámhosszat tartalmaz, a különbö-
ző frekvenciájú komponensek pedig eltérő sebességgel terjednek, ezt hívjuk kromati-
kus diszperziónak.

A diszperzió hatása megfigyelhető a rádiófrekvenciás (RF) jelek üvegszálon törté-
nő továbbításakor. Az optikai átvitel során használt intenzitás moduláció (IM) az optikai 
spektrumban két oldalsávot hoz létre az optikai vivő körül (DSB - Double Side Band). 
Ahogy a jel terjed az optikai átviteli közegben a kromatikus diszperzió miatt a két oldal-
sáv eltérő sebességgel halad, azaz fáziseltérés figyelhető meg a két oldalsáv között. 
Adott optikai szálhossz és modulációs frekvencia esetén a diszperzió miatt a két oldal-
sáv ellentétes fázissal kerül a detektorra, ami a detektált elektromos jel szintjének csök-
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kenéséhez vagy akár teljes kioltásához vezet. Az optikai összeköttetés frekvencia átvi-
teli függvénye, ha a lineáris veszteséget és az állandó késleltetést elhanyagoljuk:

 (1)

ahol D: a diszperziós együttható, L: az optikai szál hossza, f: a moduláló jel frekven-
ciája, c: a fénysebesség vákuumban, λ: a hullámhossz. Amint az a képletből látható az 
átvitelben ismétlődő minimumok figyelhetők meg.

A diszperzió hatásának csökkentésére számos módszert találhatunk a szakiroda-
lomban

speciális diszperziójú szálak alkalmazása fölváltva, az egyes hosszakat úgy • 
választva meg, hogy az ellentétes diszperziójú szálak ellensúlyozzák egy-
más hatását;
a diszperzió várható mértékének ismeretében előtorzítják az impulzust;• 
optikai egyoldalsávos (SSB - Single Side Band) moduláció.• 
chirped fiber gratings;• 
elektroabszorpciós modulátor;• 
optikai szál ön-fázis modulációja;• 
kétmodusú lézer (dual mode laser);• 
optikai spektrum tükrözése az összeköttetés közepén;• 
stb.• 

Kevésbé ismert megoldás a már említett többfunkciós SOA használata [13]. A SOA-t 
tartalmazó optikai átvitel esetén módosul a rendszer átviteli függvénye. 

(9)
A 7.ábra a megadott képlet alapján számított átviteli függvényt adja meg különböző 

SOA chirp értékek (LEF) esetén 400 km optikai összeköttetésre. A számítások során 
0dBm bemeneti optikai teljesítményét vettem figyelembe, hogy a szál nemlinearitása 
ne befolyásolja az átvitelt.

7.ábra: A mikrohullámú optikai összeköttetés átvitelének számítása  
különböző SOA chirp paraméterek esetén
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A mérési eredmények alátámasztják a számítások eredményeit. A következő ábrán 
a rendszer átvitele látható különböző paraméterek esetén. A 8 a) ábrán megfigyelhető, 
hogy a SOA bemeneti optikai teljesítményének függvényében változik az eszköz chirp 
mértéke, ahogy telítődik az eszköz egyre egyenletesebb az átvitel. Ahogy növekszik az 
eszköz előfeszítő árama (ezáltal az optikai erősítés) az átviteli völgyek mélysége csök-
ken és magasabb frekvenciák irányába tolódik (8 b) ábra).

8.ábra: Mért rádiófrekvenciás átvitel (a back-to-back optikai átvitelre normalizálva) 
a) különböző bemeneti optikai teljesítményekre    b) különböző SOA munkapontoknál
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A cikk bemutatja a „Radio over Fibre” (RoF) rendszereket, a fontosabb struktúrák felépí-
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Moduláris antennarendszer fejlesztése  
nagysebességű pont–pont összeköttetésekhez

Benkő Péter Tamás, Ladányi-Turóczy Béla
GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt., 

H–2501 Esztergom, Pf. 84. benko@grante.hu, ladanyi@grante.hu

Kivonat
Napjaink nagysebességű pont–pont összeköttetései rendkívüli kihívások elé ál-
lítják a hálózatüzemeltetőket. A nagy megbízhatóság és átviteli kapacitás alapve-
tő elvárás, a megvalósítás azonban nem egyszerű feladat. A statikai, környeze-
ti és esztétikai tényezők korlátozzák a tornyokra szerelhető antennák számát, ez 
pedig arra készteti a fejlesztőket, hogy a meglévő infrastruktúrát használva, mi-
nimális változtatásokkal növeljék a sávszélességet.
Az előadásban a fenti igényeket kielégítő moduláris rendszer fejlesztését mutat-
juk be. A koncepció ismertetése után a rendszer alapvető komponenseivel, a hib-
ridekkel és a polárváltókkal foglalkozunk, amelyek lehetővé teszik, hogy egy an-
tennára több rádió adó-vevő legyen szerelhető, ezáltal a megbízhatóság és/vagy 
az átviteli kapacitás növekedjék. A modellezési és szimulációs problémák, illet-
ve megoldások után az optimalizálás során alkalmazott módszereket tárgyaljuk. 
Kitérünk arra a módszertanra, amellyel lehetővé válik a passzív eszközök olyan 
fejlesztése, amely az antenna és rádió típusától független, illetve azokhoz gyor-
san adaptálható.
Az előadás végén a modulárisan bővíthető, nagyfokú rugalmasságot és skálázható-
ságot biztosító rendszert egy folyamatosan növekvő kapacitású és megbízható-
ságú összeköttetés példáján keresztül illusztráljuk.

Nagysebességű mikrohullámú összeköttetések

Bevezetés
Nagysebességű mikrohullámú pont–pont összeköttetésekben (1. ábra) irányított para-
bolaantenna (HPA, High Performance Antenna) továbbítja a jelet az adó- és a vevőol-
dal között. Az antenna egy interfészen keresztül csatlakozik a kültéri rádiós egységhez 
(ODU, Outdoor Radio Unit), amely kábellel van összekötve a beltéri egységgel (IDU, 
Indoor Radio Unit).
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Előadásunkban elsősorban az antennát és a kültéri rádiós egységet összekötő 
interfésszel foglalkozunk.

Összeköttetések bővítése
Az összeköttetésekkel szemben támasztott követelmények gyors ütemben szigorod nak: 
az átviteli kapacitás és a megbízhatóság növelése egyaránt olyan igény, amely nap mint 
nap megfogalmazódik a hálózattervezők és -üzemeltetők körében.

Triviális megoldás volna új antennák (és új rádiós egységek) telepítése, ez azonban 
statikai, környezeti és esztétikai okokból gyakran nem lehetséges. A bővítésnek tehát 
olyannak kell lennie, amely a meglévő infrastruktúrát használja, azon minimális változ-
tatásokat eszközölve biztosítja a sávszélesség növelését.

A bővítés kulcsa olyan mikrohullámú passzív komponensekben rejlik, amelyek lehe-
tővé teszik több rádiós egység egy antennára szerelését, ezáltal pedig az átviteli kapa-
citás és/vagy a megbízhatóság növelését. Az ilyen módon történő bővítés nagy előnye, 
hogy nem kell új antennákat telepíteni; sőt, az összeköttetések szempont jából kritikus 
antennairányzást sem kell újra elvégezni, hiszen csak a tápvonalrend szer módosul.

A moduláris rendszer fejlesztésekor célunk egy olyan rugalmas, skálázható, jövőbiztos 
rendszer megalkotása volt, amely különböző polarizációk és/vagy frekven ciacsatornák 
kombinálásával lehetővé teszi az átviteli kapacitás rugalmas (kétszeres, háromszoros 
stb.) növelését, valamint speciális tartalékolási sémák alkalmazását.

A rendszernek a felhasználó számára transzparens csatlakozási felületekkel kell ren-
delkeznie, amelyek biztosítják a (gyakran régi) antenna és az (új) rádiós egységek kö-
zötti illesztést.

Az átviteli kapacitás, illetve a megbízhatóság növelését szemlélteti a 2. ábra, amelyen 
az eredeti (1+0) rendszer átviteli kapacitása, illetve a megbízhatósága nö velhető egyet-
len passzív komponens beépítésével, és a rádiós egységek megfelelő vezérlésével.

1. ábra: Nagysebességű mikrohullámú összeköttetés főbb komponensei
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2. ábra: Átviteli kapacitás, illetve megbízhatóság növelése passzív komponenssel 

Passzív komponensek szimulációja

Hibridek és polárváltók
A hibridek és a polárváltók olyan háromkapuk, amelyek a bejövő mikrohullámú teljesít-
ményt két részre osztják. Az osztás hibridek esetében az egy polarizációban érkező jel 
megfelelő arányú szétválasztásán, polárváltóknál a függőleges és vízszintes polarizá-
ciójú hullámok szeparációján alapul (3. ábra).

Gyakorlati szempontból kis bemeneti reflexió és nagy kapuk közti elválasztás szük-
séges, hiszen alapvetően ezek biztosítják a kis bithiba-arányú, egymástól független át-
viteli csatornák működését.

Szimuláció
A hibridek és polárváltók szimulációja korántsem egyszerű feladat, hiszen az eszkö zön 
belüli tápvonalrendszer különféle áttöréseket, ívelt szakaszokat, könyököket, íriszeket, 
lépcsőket, és más, analitikusan nehezen – vagy egyáltalán nem – kezelhető kompo-
nenseket tartalmaz.

3. ábra: Hibridek és polárváltók mint mikrohullámú háromkapuk
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A mikrohullámú eszközök elektromágneses szimulációjához több módszer is hasz-
nálható (pl. végeselem, véges differencia, momentum módszer). Esetünkben a hullám-
hosszhoz képest kisméretű diszkontinuitások miatt a végeselem módszer (FEM, Finite 
Element Method) tűnik célszerű választásnak. A számításokhoz a jelenleg elérhető egyik 
legjobb szoftvert, az Ansoft HFSS-t használtuk.

Példaként egy 13 GHz-es frekvenciasávban (12,750–13,250 GHz) működő polárváltó 
egy részét, illetve annak modelljét mutatjuk be (4. ábra), amely lépcsőket, íveket, leke-
rekített sarkokat és hangolócsapot tartalmaz, ezáltal komoly kihívást jelent a háromdi-
menziós hálógeneráló modulnak.

Az 5. ábrán az adaptív módon generált hálót láthatjuk különböző nézetekben, a 6. 
ábra pedig a mérési és szimulációs eredményeket mutatja. A számított görbék jól köze-
lítik a valóságot, tervezés szempontjából a modellünk megfelelő pontosságú.

Optimalizáció
Mikrohullámú egységek fejlesztésekor a megfelelő pontosságú szimulációs eszköztá-
rat alkalmas optimalizáló algoritmusokkal kell ötvöznünk, amelyek az adott geometri-
át leíró paramétereket változtatva jutnak el a kívánt elektromágneses jellem zőkkel ren-
delkező elrendezéshez.

Egy bonyolultabb passzív komponens leírásához akár harminc-negyven para méterre 
is szükség lehet, amely rendkívüli módon megnehezíti az optimalizálást: a sok független 
változó az iterációk számát, a bonyolult geometria pedig az egyes iterációk szimuláci-
ós idejét növeli. Példaként említjük, hogy a korábban bemutatott 13 GHz-es polárváltó 
fejlesztése adott antennatípushoz és rádiós egységhez egy 2,6 GHz-es, négymagos 
Intel Xeon processzort tartalmazó gépen közel 300 órát vett igénybe.

Új antennához és/vagy rádiós egységhez való illesztéshez újabb 300 órára lenne 
szükség, ami – figyelembe véve a piacon elérhető antenna- és rádiótípusok számát – 
túlságosan hosszú idő egy egyszerű típusadaptációhoz.

A fejlesztés során ezért arra törekedtünk, hogy az eszközök lényeges tulaj donságait 
meghatározó, belső rész és a külvilághoz csatlakozó interfészek egymástól függetlenül 
is kezelhetőek legyenek. Egy-egy típuscsalád kifejlesztésekor először a belső részt ter-
vezzük meg. Ez a feladat ugyan időigényes, de csak egyszer kell elvégeznünk. A konk-
rét típus tervezésének második lépése olyan interfészek méretezése, amelyek a belső 
rész és a külső eszközök közötti illesztést biztosítják. Egy-egy interfész modellje nyolc-
tíz paramétert tartalmaz, és maga a szimulációs feladat is egyszerűbb; ezáltal az opti-
malizálás sokkal gyorsabb.

A fent említett módszer matematikai értelemben a változók szeparációján alapuló 
optimumkeresés: az egymástól fizikailag többé-kevésbé független változókat szétvá-
lasztjuk, a globális optimumhoz pedig az egyes csoportokon belüli lokális optimumo-
kon keresztül jutunk el.

Megjegyezzük, hogy gyakran előfordul, hogy bizonyos változók több para métercsoportba 
is bekerülnek – fizikai értelemben ez az egyes részegységek közötti csatolásokat je-
lentik. Ilyenkor globális optimumot iterációval, a lokális optimumok összekapcsolásá-
val kapjuk.
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Az egyes részegységek szétválasztása után semmi sem indokolja, hogy az eszkö-
zök belsejében tradicionális megoldásokhoz ragaszkodjunk. Sőt, számos esetben bi-
zonyítható, hogy az elektromágneses paraméterek javíthatók, ha nem szabványos 
tápvonalméreteket használunk. A szabványtól való belső eltérés akkor lehetséges, ha 
biztosítani tudjuk a szabványos külső csatlakozási felületet.

A „TransCorner”
Az előzőekben részletezett belső és külső szempontok együttes figyelembe vétele olyan 
interfész megalkotásához vezet, amely tetszőleges külső eszköz illesztését biztosítja a 
passzív komponenshez. Mivel jellemzően különböző keresztmetszetű tápvonalak közti 
illesztést kell megvalósítanunk, egyfajta tápvonal-átmenetről van szó. Az interfésznek 
mechanikai okokból célszerű egy 90°-os tápvonal-könyököt is tartalmaznia. Az átmenet 
(transition) és a könyök (corner) egy egységbe integ rálásával jön létre a TransCorner, 
amely kis reflexiójú illesztést biztosít a különböző méretű tápvonalak között.

A TransCorner geometriája jellemzően nem szabályos, de a végeselemes analízis 
során ez nem feltétel. Egy 7–8 GHz-es (7,125–8,500 GHz) szélessávú, nem szabvá-
nyos tápvonalméretet használó hibridhez csatlakozó, szabványos csatlako zást lehető-
vé tevő TransCorner, illetve modellje látható a 7. ábrán.

7. ábra: TransCorner és modellje

8. ábra: Mért és számított bemeneti reflexió
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Az említett transcorner optimalizálása egy 2,1 GHz-es Pentium 4 processzoros szá-
mítógépen csupán 30 percet vett igénybe. A számítási és mérési eredményeket a 
8. ábra tartalmazza. Jól látható, hogy a végeselemes megoldás még igen kis jelszin-
ten is jól közelíti a valóságot, ami nagyon alacsony numerikus instabilitásról (zajszint-
ről) tanúskodik.

Fejlesztési módszertan
A fentieket összegezve a passzív komponensek fejlesztése az alábbi lépésekből áll:

Belső rész tervezése:1 .  bonyolult, idő- és erőforrásigényes optimalizálási feladat, 
melyet egy típuscsalád fejlesztésekor egyszer kell elvégezni.
TransCorner tervezése:2 .  egyszerű és gyors optimalizálási feladat, melyet min-
den egyes típusváltozat fejlesztésekor el kell végezni.

Látható, hogy a szétválasztásnak köszönhetően az új típusváltozatok fejlesztési ide-
je több nagyságrenddel lerövidül. Az eszköz szempontjából kritikus belső rész fejleszté-
sekor pedig semmilyen konvenciót nem kell követnünk, ami lényegesen nagyobb sza-
badságot ad a tervezőknek.
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Moduláris rendszer
Az alábbiakban olyan modulárisan bővíthető rendszert mutatunk be, amely a koráb-

ban tárgyalt passzív komponensek alkalmazásának köszönhetően lehetővé teszi, hogy 
egy egyszerű (1+0) rendszert az időben változó igényeknek megfelelően bővít sünk. A 
modularitásból adódóan az egyes lépések sorrendje tetszőleges, a tartaléko lási sémák 
és/vagy az átviteli kapacitás tetszőlegesen változtatható.

9. ábra: Modulárisan bővíthető rendszer
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Carrier Ethernet szolgáltatások evolúciója

Láposi Levente, 
IP Division, Alcatel-Lucent

Kivonat
Az Ethernet - amelyet alapvetően lokális (vállalati vagy egyetemi) hálózatok egy-
szerű adatcseréjére tervezték - mára az adatkommunikációs szolgáltatások pia-
cának legdominánsabb szereplőjévé vált, az Internet Protokollal (IP) és az MPLS 
(Multiprotocol Label Switching) technológiával együtt. 

A Carrier Ethernet technológia rohamos fejlődésének legfőbb mozgatórugója a 
növekvő igény az újabb nagy sávszélességű alkalmazásokra. A Carrier Ethernet 
hálózatoknak minden létező és újonnan megjelenő szolgáltatást támogatnia kell, 
beleértve a vállalati, triple play, és mobil szolgáltatásokat, illetve azokon megje-
lenő legkülönfélébb videó, hang, nagysebességű internet és Ethernet VPN alkal-
mazásokat.

Bevezetés
A Carrier Ethernet magánhálózatok (VPN) növekedése jelentős kihívást jelent a szol-
gáltatók számára: hogyan tudnak az üzleti szolgáltatások széleskörű skálázhatósági 
követelményeinek – túl az aggregációs hálózatokon – országos és nemzetközi szinten 
megfelelni? A szolgáltatók felismerték, hogy egyre gyorsabb és gyorsabb hozzáférési 
hálózatok kiépítésével illetve a hálózat folyamatos optimalizálásával nem lesznek ké-
pesek – elfogadható üzemeltetési és beruházási költségek (OPEX/CAPEX) mellett – a 
hosszú távú követelményeket kielégíteni.

A követelmény, hogy egyre többet kell szállítani egyre kevesebbért és közben mene-
dzselni a skálázhatósági problémákat, rávezette a szolgáltatókat a Multiprotocol Label 
Switching (MPLS) alapú Carrier Ethernet szolgáltatások bevezetésére, ide tartoznak 
az E-LAN/Virtual Private LAN Service (VPLS), E-Line /Virtual Leased Line (VLL) és az 
E-Tree szolgáltatások. További lehetőséget kínál a hagyományos Ethernet hálózat ská-
lázhatóságának növelésére az MPLS képességeinek kombinálása a Provider Backbone 
Bridges (PBB) technológiával.

A skálázhatóság problémája
A szolgáltatók olyan infrastruktúra kialakításán fáradoznak, amely képes széleskörű ská-
lázhatósági követelményeknek megfelelni a hálózat méretére és elérhetőségére vonat-
kozóan, illetve az ügyfelek és szolgáltatások számának tekintetében is.

Az 1. táblázat bemutatja azokat a kulcsfontosságú kihívásokat a skálázhatóságot il-
letően, amellyel a szolgáltatók leggyakrabban szembesülnek, illetve a válaszokat, ame-
lyeket ezekre a kihívásokra adhatnak.
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1. táblázat – A skálázhatóság kihívásai
Skálázhatósági kihívások Carrier Ethernet megoldások

Üzleti szolgáltatások megkövetel-
ik, hogy a Carrier Ethernet szol-
gáltatások a metro tartományokon 
túlterjedve lefedjék az országos 
és nemzetközi ügyfeleket és terü-
leteket.

MPLS alapú Carrier Ethernet szolgáltatások eltörlik a hagyományos Ethernet 
szolgáltatások földrajzi és méretbeli korlátait.
Vállalatok irodái különböző országokban és kontinenseken képesek kapcso-
lódni és kapcsolatuk mégis egyetlen bridgelt virtuális LAN (VLAN) látszik.

A hagyományos metro tarto-
mányok ská láz ha tó sá ga, ame- 
 lyet a VLAN korlátok határozzák 
meg.

A 4096 VLAN korláton könnyen túlléphetünk az MPLS beágyazás és címke-
kapcsolt utak révén. A VLAN-ok és VLAN stackek (QinQ) továbbra is hasz-
nálatba maradnak a vállalati hozzáférési linkeken, mint szolgáltatás behatár-
olók/beazonosítók, de már csak lokális szereppel bírnak, ezáltal is biztosítva 
hagyományos Ethernet hálózatoknak a transzparens integrációját.

Media Access Control (MAC) cí-
mek skálázhatóságának prob- 
lémája és kapcsolódás meglévő 
hagyományos Ethernet hálóza-
tokhoz.

A Carrier Ethernet megoldások, amelyek támogatnak egy egységes megköz-
elítést, mind a PBB és az MPLS/VPLS előnyeit ötvözik.
Az integrált megközelítés nagymértékben megnöveli a skálázhatóságot, mind 
az elérhetőség illetve a MAC címzés tekintetében. A PBB és VPLS rendkí-
vül hatékony megoldás azon szolgáltatók számára, amelyek már nyújtanak 
native Ethernet szolgáltatást, de szeretnék kiterjeszteni ezt országos vagy 
nemzetközi szintre, többpont VPLS (E-LAN) Carrier Ethernet szolgáltatást 
alkalmazva.

Carrier Ethernet alapú üzleti szol-
gáltatások szélesítése a jelenlegi 
és jövőbeli üzleti igényeknek meg-
felelően.

A skálázható Carrier Ethernet szolgáltatások a következő elemeket tartalmaz-
hatják:

 Metro Ethernet Forum (MEF) által definiált E-LAN, E-Line és E-Tree Carri-• 
er Ethernet szolgáltatások
 Többpont-többpont Carrier Ethernet szolgáltatások (VPLS és H-VPLS)• 
 Pont-pont Carrier Ethernet szolgáltatások (VLL, vagy más néven PWE3)• 
 Inter-metro szolgáltatás• 
Ethernet/Frame Relay/ATM pseudowire interworking • 
Ethernet szolgáltatás különböző hozzáférési technológiákon• 

Az együttműködés előremozdítá-
sa érdekében a szolgáltatóknak 
szabványoknak megfelelő (nem 
gyártó specifikus) kipróbált tech-
nológiákra van szükségük.

A Carrier Ethernet megoldás teljesen szabványosított:
 MEF specifikációk (MEF 9 és MEF 14) E-Line és E-LAN Carrier Ethernet • 
szolgáltatásokról
 Pont-pont VLL az Internet Engineering Task Force (IETF®) RFC 3916 • 
szabványnak megfelelően
 Többpont-többpont VPLS az RFC 4762 szabványnak megfelelően• 
 Provider Backbone Bridges megfelel az Institute of Electrical and Electro-• 
nics Engineers (IEEE®) 802.1ah szabványnak
 Széleskörű OAM, amely a 802.3ah, 802.1ag, MEF és MPLS OAM szab-• 
ványokon alapul

Skálázhatóság támogatása a La-
yer 3 és Layer 2 VPN szolgáltatá-
sok konvergenciája révén.

Növelhető a skálázhatóság illetve költségoptimalizálás érhető el közös Ether-
net interfészen nyújtott Layer 2 és Layer3 üzleti magánhálózat (VPN) szolgál-
tatások bevezetésével IP/MPLS hálózat felett, amely Ethernet/Frame Relay/
ATM pseudowire együttműködéseket is szolgáltat.

A különféle hálózat felügyeleti 
rendszerek kezelésében rejlő kihí-
vások legyűrése, az üzleti szolgál-
tatások és magánhálózatok (VPN) 
méretének és kiterjedésének növ-
elése érdekében.

A közös szolgáltatás-alapú (service-aware) menedzsment lehetővé teszi a 
különböző Carrier Ethernet technológiák korrelációját, ezáltal biztosítva kö-
zös hálózati és VPN szolgáltatás nézetet.
Ez a végpontól-végpontig terjedő központi szolgáltatás felügyelet lehetővé 
teszi a szolgáltatás kiesések behatárolására és kijavítására fordított idő csök-
kentését.
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Skálázható MPLS alapú Carrier Ethernet szolgáltatások
A vállalatok által választott kommunikációs megoldásokat egyre nagyobb mértékben az 
általuk üzemeltetett alkalmazások és szolgáltatások határozzák meg. A tradicionális kom-
munikációs megoldások választékában Frame Relay alapú VPN és IP VPN szolgáltatá-
sok szerepelnek, de az MPLS alapú Carrier Ethernet szolgáltatások –úgymint a VPLS 
és VLL – olyan alternatívát kínálnak, amelyet egyre növekvő ütemben alkalmaznak.

VPLS•  egy többpont-többpont Carrier Ethernet VPN, amely lehetővé teszi egy 
szolgáltatói IP/MPLS hálózat felett több helyszín összekapcsolását egyetlen 
bridgelt (kapcsolt) tartományba. A VPLS ugyanolyan több résztvevős szolgál-
tatási előnyökkel bír, mint egy IP VPN, de Layer 2 és Ethernet alapú. Továbbá 
a VPLS lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy továbbra is kezükben tart-
sák a hálózatuk útvonalválasztásának kontrollját, illetve többféle protokollt tá-
mogassanak (többek között az IP protokollt is).
VLL•  egy pont-pont Layer 2 VPN szolgáltatás, amely Ethernet pseudowire 
(PWE3) technológia révén képes az MPLS hálózaton keresztül pont-pont ala-
gutakat létrehozni. A VLL támogatja a hagyományos technológiák pl.: Frame 
Relay, ATM transzportját. Ezáltal biztosítható, hogy a hagyományos transzpa-
rens LAN szolgáltatások strukturált módon legyenek alakíthatóak.

Az Ethernetet az MPLS teszi szolgáltatói követelményeknek megfelelő “carrier-
class”protokollá, ilyen módon segítve az Ethernet elterjedését a szolgáltatói hálózatok-
ban. Az MPLS alapú Carrier Ethernet VPN skálázhatósága túllép a hagyományos “best-
effort” Ethernet korlátain és több tíz-ezernyi ügyfél és szolgáltatás egyidejű támogatását 
teszi lehetővé. Ezek az új szolgáltatások képesek ellensúlyozni a hagyományos adat 
és VPN szolgáltatások csökkenő bevételeit.

1. ábra – Skálázható MPLS alapú Carrier Ethernet VPN üzleti szolgáltatásoknak
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Az 1. ábra bemutatja - három vállalat példáján – az Alcatel-Lucent Carrier Ethernet 
nyújtotta szolgáltatásokat, amely támogatja:

A különféle Carrier Ethernet szolgáltatás hozzáférési formákat, amelyek ki-• 
elégítik mind a kis és középes illetve nagy vállalatok széleskörű üzleti VPN 
igényeit:

Pont-pont Carrier Ethernet VPN (VLL az Enterprise #2 részére)• 
Többpont-többpont Carrier Ethernet VPN (VPLS az Enterprise #1 és • 
#3 részére)
Pseudowire együttműködés, a meglévő Frame Relay és ATM hálóza-• 
tokkal, a legkülönfélébb vállalati igényeknek megfelelően

A különböző típusú szolgáltatókat, többek között:• 
Inkumbens távközlési vállalatok, akik Carrier Ethernet szolgáltatásokat • 
nyújtanak Frame Relay, ATM, illetve réz és optika kapcsolatok felett
Új belépők, mint például az kábel MSO-k (Multiple System Operator), • 
akik Carrier Ethernet szolgáltatást nyújtanak optikai és kábel hozzá-
férés felett

Kiváló skálázhatóságot a PBB és VPLS kombinációja révén• 
Terabit kapacitást az Ethernet Service Switch (ESS) and Service Router (SR) • 
révén
Teljes körű végponttól-végpontig terjedő OAM-et: IEEE 802.ah, 802.1ag, MEF • 
oam
Egységes szolgáltatás alapú hálózatfelügyeletet, amely lehetővé teszi a kü-• 
lönböző technológiák közötti korrelációk felismerését és kezelését (beleértve 
a végponttól-végpontig terjedő egységes szabályokat) , illetve ennek révén 
egységes hálózati és szolgáltatási nézetet biztosít.

A fentiekben bemutatott rugalmas Carrier Ethernet szolgáltatások létesítésnek a kul-
csa, hogy olyan skálázható szolgáltatás alapú platformokra épüljenek, amelyek alap-
vetően nagy sávszélességű és mennyiségű szolgáltatást támogatnak, ügyfelenkénti és 
szolgáltatásonkénti QoS (Quality of Service) és magas rendelkezésre állási képesség-
gel, illetve teljes körű üzemeltetési és fenntartási (OAM) funkcióval.

Integrált PBB és MPLS/VPLS alapú Skálázható Carrier Ethernet 
Szolgáltatás
A Provider Backbone Bridges (PBB) az IEEE 802.1ah szabvány írja le, amelyre gyak-
ran hivatkoznak, MAC-in-MAC-ként is. Míg az MPLS alapvetően a kapcsolatok számá-
nak skálázhatóságát segíti, addig a PBB a backbone bridging koncepció bevetetésé-
vel a címek skálázhatóságának problémáját oldja meg. Az MPLS és a PBB egymás-
sal komplementer funkciók, mivel más skálázhatósági dimenziókat céloznak meg. Az 
MPLS/VPLS és PBB kombinációja rendkívül hatékony eszköz azon szolgáltatók szá-
mára, akik már rendelkeznek natív Ethernet szolgáltatással, de szeretnék a beruházá-
saik értékét megőrizni és kiterjeszteni ezeket a szolgáltatásokat nemzeti vagy nemzet-
közi szintre a VPLS vagy VLL révén.



151

A PBB egy olyan beágyazási eljárást definiál, amely elrejti az ügyfelek MAC címét 
a szolgáltató hálózati eszközei számára. A backbone bridging hálózatban, a QinQ há-
lózatok minden klasszikus bridgelési jellemzője érvényes, kivéve, hogy a PBB háló-
zat szélének funkciója elrejti az ügyfelek MAC címeit a backbone számára, úgy hogy 
a backbone MAC címek sokkal kisebb halmazát adja hozzá a keretekhez. Ez a funk-
ció biztosítja a bridgelést a MAC címek ugrásszerű megnövekedése nélkül a backbo-
ne eszközökben, ugyanakkor azt is jelenti, hogy spanning tree protokoll (STP) tovább-
ra is szükséges.

A PBB szabvány alapvetően nem foglalkozik a STP skálázhatósági problémáival, il-
letve a VLAN-ok számában sem nyújt növekedést. Az MPLS/VPLS bevezetése révén 
nincs szükség az STP-re, ezért képes széles skálázhatóságra a gerinchálózatban és 
földrajzilag is nagy léptékű hálózatokban. Továbbá az MPLS képes dinamikus, meg-
határozott követelménynek eleget tevő útvonalválasztásra a címke kapcsolt útvona-
lak számára (LSP), illetve 50 millisecundum alatti átroutolásra (Fast Reroute). Előnye 
még, hogy nagyobb kontrollt biztosít, jobb hiba felderítési és kezelési módszereket, il-
letve rugalmasságot a gerinchálózatban. Alapvetően a fent említett okok miatt nem ve-
hető figyelembe a PBB a skálázható Carrier Ethernet szolgáltatások területén mint az 
MPLS alternatívája. Optimális skálázhatóság tulajdonképpen a két technológia (PBB 
és az MPLS) integrációja révén valósítható meg.

Az integrált PBB és VPLS megoldás lehetővé teszi a natív PBB alkalmazását bizo-
nyos metro (Ethernet) hálózatokban, miközben MPLS/VPLS szolgáltatásokat alkalma-
zunk egy másik metro hálózatban. MPLS alagutak segítségével a gerinchálózaton ke-
resztül összekapcsolhatóak különböző elszigetelt hálózatok, típusuktól függetlenül. 
Habár az összekapcsolás különböző lehet a tartományok között, a szolgáltatási kon-
zisztencia fenntartásáról a hibrid PBB-MPLS/VPLS modell gondoskodik, amely támo-
gatja a különféle metro hálózatok közötti szolgáltatás-transzparenciát. Ez a megköz-
elítés teljesen eltávolítja a MAC címeket a gerinchálózatból, mivel csak MPLS kap-
csolást alkalmaz. Nagyon nagy hálózatokban a VPLS lehetővé teszi a szolgáltatónak, 
hogy a hierarchikus-VPLS (H-VPLS) segítségével szétbontsák az egyes tartományo-
kat. A H-VPLS által bevezetett hierarchia szükségtelenné teszi, hogy minden résztve-
vő berendezés között teljesen szövevényes virtuális áramkör (VC) hálózat legyen, mint 
ahogy az 2. ábrán látható. Ez számottevően leegyszerűsíti, a konfigurációt, illetve csök-
kenti a hálózatban a jelzési és sokszorosítási többletet. A H-VPLS ugyanakkor a MAC 
cím táblákat használja a tartományok határán. A PBB MAC cím elrejtési képessége ki-
válóan kiegészíti a VPLS-t és növeli a MAC cím skálázhatóságot.
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2. ábra – Integrált MPLS/VPLS és PBB megoldás a 
 skálázható Carrier Ethernet szolgáltatások kulcsa

Az MPLS/VPLS és PBB technológiákon alapuló integrált megoldás a következő elő-
nyöket nyújtja:

Minimalizálja a nem szabványos protokollok és új technológiák a bevezetését• 
Konzisztens szolgáltatás-modellt biztosít, amelyet a legnagyobb szolgáltatók • 
használnak és tesztelnek
A maximalizálja meglévő eszközök újrahasznosítását azáltal, hogy lehetővé • 
teszi az egyes helyszínek kapcsolódását ugyanazon VPN-hez függetlenül az 
alkalmazott metro Ethernet technológiától az adott régióban
A gerinchálózat konzisztens és szabványos (akár többgyártós) - a jól ismert • 
MPLS technológiára épül, amely hálózat alapú forgalomoptimalizálást, ma-
gas rendelkezésre állást továbbá rugalmasságot biztosít.

Egységes Menedzsment a Skálázható Carrier Ethernet 
Szolgáltatásokért
Ha a skálázhatóságot helyesen tervezték meg a hálózatban, akkor a szolgáltatónak biz-
tosítania kell, hogy a hálózat- és szolgáltatás-menedzsment is képes legyen az így ki-
terjesztett hálózatot kezelni.

Az egyetlen célravezető módszer a szolgáltatók számára, hogy legyőzzék az eltérő tí-
pusú hálózati elem menedzserek által teremtett kihívásokat: a szolgáltatás alapú (servi-
ce aware) felügyelet alkalmazása. A szolgáltatás alapú (service aware) felügyelet leegy-
szerűsíti a hálózati szolgáltatások komplexitását. A következő példán keresztül bemu-
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tatjuk a szolgáltatás alapú (service aware) menedzsment értékét: egy Carrier Ethernet 
VPN szolgáltatást kell létrehozni egy vállalat számára, amely megfelelő QoS szolgálta-
tásokkal kívánja VoIP (hangátvitel), videó és adatforgalom átvitelére használni. A Car-
rier Ethernet VPN VLAN-okat használ a hozzáférési oldalon és azokat a PE routerben 
VPLS VPN szolgáltatásokba illeszti be. A szolgáltatás alapú (service aware) felügyelet 
ezt a két fajta technológiát (VLAN és VPLS) egy kompozit (összetett) szolgáltatáshoz 
kapcsolja hozzá, hogy ez által egy egységes végponttól-végpontig terjedő képet alakít-
son ki a Carrier Ethernet szolgáltatásról. Ha a kompozit szolgáltatásban probléma for-
dul elő, akkor a szolgáltató azonnal tudja, hogy hol a probléma illetve – a legfontosabb 
– milyen mértékben sérül a végfelhasználó szolgáltatásminősége (SLA).

A szolgáltatók az ügyfelek számára is hozhatnak létre önkiszolgáló portálokat, ame-
lyen a vállalatok az általuk igénybe vett szolgáltatások minőségi és rendelkezésre állá-
si paramétereiről saját jelentéseket fejleszthetnek, illetve dinamikusan módosíthatják a 
szolgáltatások sávszélességét, egyéb mutatóit.

Összefoglalás
A Carrier Ethernet VPN szolgáltatások fenntartásához és növekedéséhez szükség van 
egy olyan infrastruktúrára, amely képes a legkülönfélébb skálázhatósági követelmé-
nyeknek megfelelni, beleértve a hálózat méretét, illetve az ügyfelek és szolgáltatások 
számát. Nincs egyetlen opció, amely képes lefedni az összes skálázhatósági követel-
ményt, tehát elméletileg a szolgáltatók olyan megoldást keresnek, amely egyesíti a PBB 
és MPLS nyújtotta előnyöket.

Ilyen flexibilis és rendkívül skálázható megoldást nyújt az Alcatel-Lucent Service Ro-
uter és Service Switch termékcsalád. Ez a megoldás lehetővé teszi a szolgáltatók szá-
mára, hogy az integrált PBB és MPLS/VPLS révén a hálózatuk egyik részében natív 
Ethernet kapcsolatot támogassanak, a másik részében pedig MPLS/VPLS-t vagy ezek 
kombinációját. Az ilyen hálózatok minden helyszínen széles földrajzi lefedettséget és 
szolgáltatási konzisztenciát biztosítnak az ügyfeleknek.
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Ethernet OAM és használata  
a szolgáltatói hálózatokban

Dr. Varga Balázs – Szabó János
Magyar Telekom PKI Fejlesztési Igazgatóság

Kivonat
Az Ethernet technológia néhány éve már nemcsak a LAN hálózatok legkedvel-
tebb megoldása, hanem előszeretettel alkalmazzák a szolgáltatói hálózatokban 
is. Ez elsősorban az „Ethernet control-plane” folyamatos fejlesztésének, a meg-
növelt átviteli képességnek és a relatíve alacsony technológiai költségszintnek 
tudható be. Az Ethernet azonban sok szempontból kihívást jelent a szabványosí-
tási szervezetek és a szolgáltatók számára, hiszen az eredeti szabvány számos 
ponton kiegészítésre szorul.
Jelen cikk röviden összefoglalja az Ethernet OAM kérdéskörbe tartozó szabványo-
kat ill. az Ethernet OAM legfontosabb jellemzőit. Bemutatásra kerülnek a szolgál-
tatói környezetben felmerülő elvárások és azok teljesítésének lehetőségei. Jelen-
leg még számos szolgáltató alkalmaz alternatív megoldásokat az Ethernet alapú 
szolgáltatások paramétereinek mérésére. Bemutatásra kerülnek ezen megoldá-
sok hátrányai ill. hogyan biztosítható az Ethernet OAM révén ezen szolgáltatói 
peremfeltételek teljesítése.

Bevezető
Ez idáig az Ethernet technika szolgáltatói hálózatokban történő alkalmazásának legfon-
tosabb korlátjai közé tartozott a hiba izolálására szolgáló képességek hiánya. Az Ether-
net nem rendelkezik a távközlési rendszerekben (pl. SDH) alkalmazott hibajelzésekkel 
(pl. LOS: loss of signal; RDI: remote defect indicator, stb.). Ugyancsak nincs lehetőség 
a minőség (pl. BER, bit error ratio) monitorozására. Ráadásul az egyéb hiányosságok 
miatt a fejlesztések az utóbbi időkig kevés figyelmet fordítottak erre a kérdéskörre. Az 
elmúlt években több szabványosítási orgánum is komoly erőfeszítéseket tett az Ether-
net technológia OAM képességekkel történő kiegészítésére. 

Ezen funkciók meglétét az alábbi igények követelték meg:
Proaktív hibakezelés, a hálózat integritásának folyamatos ellenőrzése,• 
Hiba esetén megfelelő eszközök a hiba keresésre, hiba behatárolásra,• 
Monitoring képességek SLA biztosításához.• 
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L2 VPN szolgáltatás és az Ethernet OAM
L2 VPN szolgáltatás

Szolgáltatás képességek
Az Ethernet alapú L2 VPN szolgáltatások nyújtása minden komoly szolgáltató számá-
ra kiemelt fontosságú feladat. A szolgáltatás megteremtéséhez szükséges szabványok 
készítése gőzerővel folyik számos szabványosítási szervezetben (MEF, ITU-T, IEEE, 
IETF, Broadband Forum (korábban DSL Forum), stb.).

Egy modern, Ethernet alapú VPN szolgáltatásnak minimum az alábbi követelmé-
nyeknek meg kell felelnie

Széles sávszélesség tartomány (néhány 100kbit=s-tól akár 1 Gbit/s-ig,• 
Ethernet SAP, • 
P2P/P2MP/MP topológia támogatása,• 
QoS támogatás.• 

Jellemző problémás pontok
Napjainkban az Ethernet alapú VPN szolgáltatások további fejlesztése alapvetően két 
területre koncentrál:

Teljeskörű Layer-2 redundancia biztosítása,• 
Szolgáltatási paraméterek (SLA) mérése, üzemviteli támogatás.• 

Jelen cikk ez utóbbi kérdéskörbe tartozó megoldásokkal foglalkozik, melyek a szab-
ványos Ethernet OAM használatára építenek.

Ethernet OAM

Szabványosítás
Az Ethernet alapú szolgáltatások és azokat igénybe vevő ügyfelek számának növe-
kedésével a szolgáltatóknak robosztus segédeszközökre van szüksége az ezen szol-
gáltatásokat nyújtó hálózatok üzemeltetéséhez. A jó hír, hogy az IEEE 802.1, az ITU-T 
SG-13 és a MEF szorosan együttműködik a ”multidomain Ethernet Service OAM” szab-
ványok létrehozásában. A rossz hír, hogy az egyes szabványosítási szervezetek ter-
minológiája eltér egymástól, ami fokozott körültekintést igényel az alkalmazás iránt ér-
deklődő szakemberektől. Az Ethernet OAM szabványok kiterjednek mind a ”Fault Ma-
nagement”, mind a ”Performance Mangement” képességekre.

Az egyes szervezetek által kidolgozott ill. kidolgozás alatt lévő szabványok a követ-
kezők:

IEEE 802.1: 802.1ag – Connectivity Fault Management (CFM)• 
ITU-T SG13: Y.1731 - OAM Functions and Mechanisms for Ethernet Based • 
Networks
MEF: MEF Service OAM Framework and Requirements (MEF17) – Phase 1 • 
Technical Specification
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Az IEEE 802.1 és az ITU-T SG13 közösen definiálta a keret formátumot és a proto-
koll elemeket. Az IEEE 802.1 rögzíti a protokoll elemek és a CFM-hez kapcsolódó funk-
cionalitások egy részének kódolását, továbbá az implementációval kapcsolatos ajánlá-
sokat. Az ITU-T SG13 és a MEF ezen CFM funkcionalitásokra épít az OAM képessé-
gek kiterjesztéséhez a ”Performance Management” és a ”Discovery” vonatkozásában. 
Az ITU-T tervezi az Ethernet OAM protokoll kiterjesztését az átkapcsolás (Ethernet Pro-
tection Switching) támogatása érdekében.

Fogalmak, funkciók
Lévén, hogy a szolgáltatói Ethernet hálózatok gyakran több adminisztratív tartományt 

(multiple administrative domain) is magukba foglalnak, a szabványosítás egy ún. több 
tartományt tartalmazó modellen alapul.

1. ábra: Multi-domain Ethernet Service OAM

A szolgáltatói hálózatban ügyfél (customer), szolgáltató (provider) és operátori (ope-
rator) szinteket lehet megkülönböztetni. A szolgáltató felelőssége vég-vég viszonylatú, 
míg az operátorok csak a hálózat egy részéért felelnek. Amennyiben az Ethernet kap-
csolók közötti összeköttetések valamilyen egyéb technológia segítségével (pl. MPLS 
pseudowire) valósulnak meg akkor szükség van ezen technológiák által alkalmazott 
megoldások (pl. az MPLS pseudowire esetén ITU-T Y.1711, IETF VCCV és MPLS LSP 
Ping) és az Ethernet Service Layer OAM közötti együttműködésre (pl. AIS jelzés ge-
nerálása, stb.)

Az ITU-T és az IEEE által használatos terminológia a következő:
ME: Managed Entity, menedzselést igénylő entitás• 
MEG: ME-k csoportja melyre teljesül, hogy• 

Azonos adminisztratív tartomány tagjai és azonos ME szinttel rendelkez-• 
nek,
Egyazon szolgáltatói VLAN-hoz (S-VLAN) tartoznak.• 

MEP: ME-k végpontjain létrehozott felügyeleti funkcionalitás (maintenance • 
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functional entity), mely OAM kereteket generál és fogad. A ME két MEP kö-
zötti viszonyt reprezentál.
MIP: az átviteli úton lévő felügyeleti funkcionalitás, mely az OAM keretekre • 
reagál ill. válaszol.

Az 1. ábra mutatja a MEP és MIP pontok elhelyezkedését. A MEP pontok adminiszt-
ratív tartományok határán helyezkedik el. Egy adott S-VLAN esetében egy berendezés 
port akár több MEP és MIP szerepet is elláthat. 

Az OAM tekintetében nyolc ME szint került megkülönböztetésre:
Ügyfél: 5-7• 
Szolgáltató: 3-4• 
Operátor:  0-2• 

Az Ethernet Service OAM az alábbi hibadetektálással kapcsolatos funkciókat rögzíti:
Continuity Check Messages (CCM)• 
Loopback Message (LBM)• 
Link Trace Message (LTM)• 
Alarm Indication Signal (AIS)• 
Remote Defect Indication (RDI)• 
Locked Signal Function (LCK)• 
Test Signal (TST)• 
Maintenance Communications Channel (MCC)• 
Vendor Specific and Experimental OAM (VSM and VSR/EXM and EXR)• 

Az Ethernet Service OAM az alábbi teljesítőképességgel kapcsolatos funkciókat rög-
zíti:

Frame Loss Ratio (FLR)• 
Frame Delay (FD)• 
Frame Delay Variation (FDV)• 

• 
Keretformátum, működési alapelvek

az ethernet oam keretek formátumát a 2. ábra szemlélteti.
A megvalósítás tekintetében a 802.1ag kétféle címzési módot (addressing mode) kü-

lönböztet meg: (i) Bridge Port modell és (ii) Master Port modell. A Bridge Port modell ese-
tében a MEP és MIP MAC címei megegyeznek az adott bridge port címével. Ezen modell 
esetében a MEP és MIP implementációjához egy köztes rétegre (shim layer) van szük-
ség minden bridge porton. A Master Port modell esetében a MEP-ek megvalósítására 
egy logikai port (logical bridge master port) szolgál, azaz valamennyi MEP egyazon logi-
kai porthoz tartozó címet használ. Ennek következtében ezen megoldás funkcionalitása 
korlátozott, hiszen a közös cím révén a MEP-ek megkülönböztetése nehézségekbe ütkö-
zik. A Master Port modell a meglévő berendezéseken történő implementáció megkönnyí-
tése érdekében került kidolgozásra. A MIP-ek tekintetében két lehetőség van: (i) nem ke-
rülnek implementálásra, ami további korlátozásokat jelent (pl. nincs nyomkövetés (linkt-
race), stb.) vagy (ii) port alapú köztes rétegben történik a megvalósítás, ami ellentétes a 
Master Port modell alapkoncepciójával. A két modell közül szolgáltatói hálózatokban egy-
értelműen a Bridge Port modell szerinti berendezések használata preferált.
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2. ábra: Ethernet Service OAM keret formátum

Az OAM keretek forráscíme mindig unicast cím. A célcím az üzenet típusától és az 
alkalmazástól függően egy unicast vagy egy multicast cím. Kétféle multicast cím került 
kiosztásra: (i) ”Multicast DA Class 1”, aminek segítségével egy adott MEG-hez tartozó 
valamennyi MEP megszólítható és a (ii) ”Multicast DA Class 2”, mely révén egy adott 
MEG-hez tartozó valamennyi MEP és MIP megszólítható. Az utóbbi kizárólag a nyom-
követés (Link Trace Messages) során használatos, az egyéb alkalmazások a ”Multicast 
DA Class 1” címet használják.

A 802.1ag szabványtervezet megenged további címzési metódusokat, a meglévő be-
rendezéseken történő implementáció érdekében, mely révén a MEG szintje bekódol-
ható a multicast célcímbe.

Az OAM üzenetek generálása és megválaszolása mellett fontos feladat az OAM üze-
netek adminisztratív tartományok közötti szűrése, amit a tartomány szélén található MEP-
ek valósítanak meg. A MEP-ek ugyanis szűrik a saját szintjüknek ill. a felettes szintek-
hez (kisebb numerikus értékű!) tartozó OAM üzeneteket. Az alábbi ábrán a 4-es szintű 
MEP (szolgáltatói szint) a 2-es Bridge ”Y” portján ki kell szűrje a 4-es szintű OAM üze-
neteket, hiszen azokat nem szabad elküldeni az ügyfél hálózatába. Ugyanakkor a 2-es 
Bridge portjai transzparensen továbbítják az ügyfél 7-es szintű OAM kereteit. 

3. ábra: MEP, MIP és ME szintek
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Az ábra bemutatja az AIS generálását is. Hiba detektálását követően felfelé irányban 
AIS-t kell küldeni a kliens réteg szintjének megfelelően. 

A tartományok közti OAM beállítása koordinációt igényel a tartományok üzemeltetői 
(ügyfél, szolgáltató, operátor) között. Az ügyfél kapcsolatokon használható 0-ás szintű 
802.1ag/Y.1731 MEP vagy akár 802.3ah Link OAM, amit a fenti ábra is szemléltet.

Az Ethernet eszközök közötti kapcsolatot sokféle technológián alapulhat (pl. MPLS 
pseudowire, SDH, Ethernet Link, stb.). A korrekt Ethernet OAM AIS generálása érde-
kében ezen technológiák OAM megvalósításának együtt kell működniük. A fenti ábra 
ezt az MPLS és az Ethernet Link használata mellett mutatja be.

Szolgáltatói környezet Ethernet alapú szolgáltatások esetén
Általános alapelvek 
A szolgáltatásokkal kapcsolatos jellemzőket a szolgáltatási szerződés rögzíti. Ezen jel-
lemzők alapvetően két csoportra oszthatóak: (i) átvitellel kapcsolatos paraméterek (pl. 
késleltetés) ill. (ii) szolgáltatás üzemvitelével kapcsolatos paraméterek (pl. rendelke-
zésre állás). Mindkét csoportba tartozó paramétereket konkrét, jellemzően szabványo-
kon (pl. ITU-T, IETF, stb.) alapuló definíciók rögzítik. A szolgáltató a szolgáltatási szer-
ződésben rögzítek paraméterek teljesítésére vállal garanciát.

A paraméterek mindig az Ethernet keretek egy csoportjára (”populations of interest”) 
vonatkozik. Ez a csoport, pl. egy L2 VPN esetében azon ún. konform kereteket jelen-
ti, melyek a forgalmi paramétereknek (telephely fogadott / kimenő forgalma) megfele-
lőek. Ezáltal biztosítható, hogy a megfelelően működő szolgáltatói platform esetében 
a VPN-en belüli forgalmi torlódás következtében eldobott keretek nem eredményezik 
az SLA megsértését. 

 

VPN 

Conform traffic 

Non-conform traffic 

A 
B 

C 

4. ábra: Lehetséges torlódási szituáció VPN esetén

Ezen fejezet a továbbiakban az Ethernet (L2 VPN) szolgáltatások átvitellel kapcso-
latos paramétereivel foglalkozik. 

Ethernet átviteli paraméterek 
A L2 keretek átvitele tekintetében a MEF 10.1 szabvány tekinthető irányadónak (Ethernet 
Services Attributes). A definiált Layer-2 szintű paraméterek kísértetiesen hasonlítanak 
az IP VPN-ek esetében definiált paraméterekhez, azonban jelen esetben - értelemsze-



160

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

rűen - Ethernet keretekre vonatkoznak. A legfontosabbnak tekinthetőek a következők:
Átviteli késleltetés (FTD, Frame Transfer Delay)• 
Átviteli késleltetés ingadozása (FDV, Frame Delay Variation)• 
Elveszett keretek aránya (FLR, Frame Loss Ratio)• 
Rendelkezésre állás (AP, Availability Performance)• 
Átviteli sebesség (CIR, Committed Information Rate)• 

Az Ethernet átviteli paraméterek közül a szolgáltatók szempontjából az átviteli kés-
leltetés, az elveszett keretek aránya és a rendelkezésre állás paraméterek bírnak je-
lentőséggel. Az átviteli sebességet az elérést biztosító összeköttetés paraméterei ad-
ják (pl. 10 Mbps-os full-duplex Ethernet kapcsolat).

Ethernet átviteli paraméterek mérése
Ethernet átviteli paraméterek mérésének problémái
A szolgáltatói hálózatokban alkalmazandó módszernek garantálnia kell, hogy mért érté-
kek közvetlenül a tényleges paramétereket mutatják és a mérési eredményeket egyéb 
szubjektív tényezők nem befolyásolják. Csak így teljesíthető azon peremfeltétel, hogy 
az ügyfelek felé a szolgáltatási szerződésben foglalt átviteli paraméterek igazolhatóak 
és jól dokumentálhatóak legyenek.

A pontos/korrekt eredményekhez a mérésnél használt forgalom az adott szolgálta-
táshoz tartozó OSI rétegnek megfelelő kell legyen, azaz L2 szolgáltatás esetében L2 
keretek (jelen esetben Ethernet keretek) segítségével kell történjen. 

Általánosan elmondható, hogy a hálózati paraméterek mérésére a legmegbízhatóbb 
adatokat az átvitt forgalom segítségével végrehajtott mérések (in-service measurement, 
non-intrusive) szolgáltatják. Az Ethernet keretek azonban nem rendelkeznek ilyen méré-
seket lehetővé tevő kiegészítésekkel, mint pl. az SDH keretek esetében a fejrészében 
meglévő speciális bitek. Ennek következtében az Ethernet alapú L2 VPN szolgáltatás 
esetében extra forgalom generálására van szükség az Ethernet paraméterek mérésé-
hez (out-of-service measurement, intrusive). Az extra forgalom természetesen befolyá-
solja a hálózat működését, ezért tervezése kellő körültekintést igényel. Ezen extra for-
galom Ethernet szolgáltatások esetében Ethernet OAM keretekben testesül meg.

az ethernet átviteli mérések tekintetében a pont-pont mérések mellett az ethernet 
alapvető jellegéből adódóan fel kell készülni a multipont topológiájú mérésekre is. Ez 
utóbbit a szabványok is mostohagyerekként kezelik, így a szolgáltatók jellemzően a 
pont-pont alapú megoldások egyedi kiterjesztésével oldják meg ezen kérdéskört.

A szolgáltató számára a feladat a szolgáltatási szerződésben garantált paraméterek 
biztosítása. Ethernet alapú szolgáltatások esetében értelemszerűen L2 szintű megol-
dásra van szükség. Lévén azonban, hogy az Ethernet OAM funkciók, melyekkel ezen 
feladatok megoldhatóak, csak mostanában kezdenek megjelenni a berendezésekben, 
számos szolgáltató a meglévő mérési metódusai segítségével indította útjára Ethernet 
alapú szolgáltatásait.
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Ethernet OAM használata az Ethernet átviteli paraméterek mérésére

A szolgáltatói Ethernet hálózatokban az OAM képességek implementálására jelenleg 
nincs általános, minden követelményt kielégítő lehetőség. Az egyes szabványosítási 
szervezetek – mint korábban bemutatásra került - különböző problémára összponto-
sítva dolgozták ki ajánlásaikat, ezáltal a szolgáltatóknak az OAM tekintetében jelenleg 
egy ajánlás halmazból kell a megfelelő elemeket kiválasztania, implementálni a háló-
zatban. Ez komoly tervezést és rendszerintegrációs feladatot jelent.

Ethernet OAM használata hiba menedzselésre
A hiba menedzselés tekintetében az Ethernet OAM az alábbi funkciók implementálá-
sát teszi lehetővé:

Hiba detektálás (fault detection), • 
Hiba ellenőrzés (fault verification), • 
Hiba izolálás (fault isolation), • 
Hiba jelzés (fault notification), • 
Hiba helyreállítás (fault recovery).• 

A hiba detektálás tekintetében elmondható, hogy az Ethernet OAM segítségével, mind 
a berendezés hibák (hard failures), mind a szoftver/konfigurációs hibák (soft failures) 
detektálhatóak. A multicast CCM üzenetek révén, amennyiben egy MEP nem megfele-
lő MEG azonosítóval rendelkező üzenetet kap képes a hibás kapcsolatok detektálásá-
ra és jelzésére. Hasznos Ethernet OAM képesség, hogy a szolgáltatás (service instan-
ce) üzemen kívül helyezését LCK üzenetek segítségével jelezni tudja, megelőzve a fe-
lesleges hibajelzések generálását.

Az egyik fontos kérdés az Ethernet OAM tekintetében a skálázhatóság. A CCM üze-
netek ugyanis akár 3.3ms-onként is generálhatóak, ami portonként 4094 VLAN-t és 
nyolc szintet feltételezve másodpercenként majdnem 10 millió CCM üzenetet jelente-
ne. Ugyancsak gondot jelenthet a MIP köztes pontok nyilvántartására szolgáló táblázat 
mérete (MIP CCM database). A mérőrendszer kiépítésekor ezen skálázhatósági kér-
déseket figyelembe kell venni.

Üzemeltetés vonatkozású kérdés a MEP és MIP pontok konfigurálása. A MEP pon-
toknak ugyanis a kommunikációhoz ismerniük kell a velük kapcsolatban lévő MEP-ek 
címét. Ez a feladat megoldható akár automatikus felderítéssel a CCM üzenetek révén. 
(ITU-T definiált egy ún. ”multicast loopback” megoldást mely, révén a MEP címek igény 
szerint is felderíthetőek.) A MIP-ekhez tartozó címek ”linktrace” segítségével deríthető-
ek fel. A MIP-ekkel kapcsolatos kérdés az is, hogy a szolgáltató biztosít-e MIP funkciót 
az ügyfél számára a hálózatán belül.

A hibák helyének felderítését segíti elő az LBM üzenetek, melyekhez szükség van 
a távoli MEP/MIP címek ismeretére. A hiba izolálást az LTM üzenetek támogatják. Az 
alkalmazhatóságot az Ethernet címekkel kapcsolatos tanulási/felejtési (MAC learning, 
aging) mechanizmus nehezíti, hiszen egy hálózati hibát követően a célállomások MAC 
címei pár perc alatt (alapértelmezésben 300 másodperc!) alatt kiöregednek az Ethernet 
kapcsolók CAM tábláiból. Erre a problémára megoldást jelenthet a külön MEP adatbá-
zis fenntartás a köztes MIP pontokon. 
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Hibajelzés és riasztás elnyomás SNMP jelzések és az AIS/RDI üzenetek segítésé-
vel valósítható meg. Az AIS-sel kapcsolatos legfontosabb kérdések a multipont környe-
zetben történő működés ill. az együttműködés a STP (Spanning Tree Protocol) nyújtot-
ta hurok megelőző és regenerációs képességgel. Az STP alapú hálózati rekonfiguráció 
ugyanis az AIS megszakadásához vagy átirányításához vezethet. Az RDI-vel kapcso-
latos kérdéskör a multipont környezetben történő működés ill. a mindkét átviteli irányt 
érintő hibák problematikája. 

Hiba helyreállítás témában az ITU-T SG15 munkacsoport dolgozik a CCM keretek 
segítségével történő átkapcsolás szabványosításán. 

Ethernet OAM használata tejesítőképesség menedzselésre
A teljesítőképesség menedzselés tekintetében az alábbi jellemzők mérése szüksé-

ges:
Keretvesztés (frame loss), • 
Keret késleltetés és késleltetés ingadozás (frame delay, and delay variation),• 
Szolgáltatás rendelkezésre állás (service availability).• 

A keretvesztés mérését a CCM keretek révén lehet megvalósítani. A CCM keretek 
tartalmazzák az elküldött és fogadott keretek számával kapcsolatos információt. Az egy-
más követő OAM keretekbeli információ segítségével kompenzálni lehet a számlálók 
kezdeti értékének aszinkronitását. 

A késleltetés tekintetében egyirányú ill. kétirányú késleltetés mérést lehet megkülön-
böztetni. Lévén, hogy az előbbi pontos óraszinkronitást követel meg a két végponttól, 
elsősorban az utóbbi módszer használata tűnik kézenfekvőnek, még akkor is ha ennek 
pontosságát befolyásolja a távoli MEP DMM és DMR üzenetek feldolgozási sebessé-
ge. A pontatlanság további időbélyegek használatával csökkenthető.

A szolgáltatás rendelkezésre állása a CCM üzenetek révén mérhető.
A teljesítőképesség menedzselés tekintetében az egyirányú késleltetés mérésének 

komplexitása valamint a multipont szolgáltatásokkal kapcsolatos mérés okoz nehézsé-
get. A szabvány nem tér ki ugyanis a multipont esetre.

Ethernet OAM felhasználása a szolgáltatói hálózatokban
Multipont topológiák kezelése
A L2VPN szolgáltatásnak a pont-pont topológia mellett támogatnia kell a multipont to-
pológiák kialakítását is. Sajnálatos módon az Ethernet OAM szabványok jelenleg még 
nem fogalmaznak meg ajánlásokat ezen topológia esetére. A nehézséget az okozza, 
hogy a végpontok számának növekedésével a mérendő viszonylatok száma négyze-
tesen (∼n2) növekszik. 

A szolgáltatói hálózatokban a helyi sajátosságokat figyelembe vevő megoldásra van 
szükség. Ennek révén a viszonylatok száma radikálisan csökkenthető. Csupán a mé-
rések egy részhalmazát elvégezve elegendő egy kitüntetett végpont és a többi végpont 
közötti átviteli paraméterek monitorozása. A kitüntetett végpont lehet egy valós ügyfél 
végpont vagy egy hálózaton belüli ”virtuális” mérési pont.
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5. ábra: Multipont topológiák kezelése

Gyártói együttműködési problémák áthidalása
Az Ethernet OAM használata esetén a szolgáltatói hálózatában - jelen cikk írásakor - 
az egyik legkomolyabb kihívást a különböző gyártók berendezései közötti együttműkö-
dés jelenti. Noha a képességek átfedést mutatnak, az igazi problémát az okozza, hogy 
a különböző gyártó a szabvány fejlődésének eltérő időpontban fennálló verzióit imple-
mentálták. A végleges szabványnak megfelelő implementációk megjelenéséig, a várt 
együttműködés megvalósulásáig kerülő megoldásra van szükség, melyet a szolgálta-
tóknak egyedileg kell megoldaniuk.

Összefoglalás
Jelen dokumentum áttekintette az Ethernet alapú szolgáltatások paramétereinek mo-
nitorozásával kapcsolatos lehetőségeket. A szolgáltatói igényeket leginkább kielégítő 
megoldások az Ethernet OAM segítségével biztosíthatóak. Nem véletlen tehát, hogy az 
Ethernet OAM képességek megteremtése kiemelt területe manapság az Ethernet átvi-
telt biztosító berendezések fejlesztésének. Számos szolgáltató várja epekedve a lehe-
tőséget ezen képességek hálózatába történő bevezetésére.
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Datamed egészségügyi közmű

Miletics Pál
Pannon GSM Távközlési Zrt.

Innovációs érték
A Pannon finanszírozásával készült, nemzetközi szinten is innovatív megoldás segít-
ségével a gyógyítási folyamatban résztvevő szereplők (orvosok, intézmények, pácien-
sek) elektronikus formában cserélhetnek adatokat, információkat. Hazánkban kötelező 
az egészségügyi rendszerbe bekerülő páciensek adatainak elektronikus formában való 
rögzítése, azonban ezek az adatok földrajzilag elkülönített, eltérő informatikai rendsze-
rekben állnak rendelkezésre, megnehezítve ezáltal a zökkenőmentes áramoltatásukat 
az egyes helyszínek, alkalmazások és egészségügyi intézmények között. A Pannon ál-
tal kifejlesztett DataMed rendszer célja, hogy megteremtse a különböző rendszerek kö-
zötti kompatibilitást és a kommunikáció informatikai feltételeit az egészségügyi rend-
szer azon szereplői között, akiknek eddig nem volt módjuk a közvetlen kapcsolatfelvé-
telre. Így egyazon rendszerbe kapcsolhatók a páciensek és a kezelőorvosok, valamint 
az intézmények (kórházak, gyógyszertárak), és az orvosi tartalomszolgáltatók is. A Da-
taMed nevű rendszer, amely nem lecseréli a meglévő orvosi szoftvereket, hanem új tu-
lajdonságokkal bővíti ki azokat, így költségkímélő módon megvalósulhat az egységes 
országos szintű egészségügyi adatkommunikáció, amelybe a mobil adatkommuniká-
ció is teljes szolgáltatásspektrumával bekapcsolódhat.

A rendszer teljes mobil kommunikációs háttere a Pannon szolgáltatásain alapszik, 
beleértve ebbe az SMS, az MMS, a WAP és a mobil internet nyújtotta lehetőségeket. 
A DataMed portál az adatkommunikáció biztosítása mellett egyben tudásbázisként is 
működik: segítségével az orvosok hozzáférhetnek a betegek friss, naprakész kórtörté-
netéhez, a rendszer hozzájárul a megfelelő diagnózis felállításához, információt nyújt a 
legmegfelelőbb gyógymódokról, valamint letölthető demó anyagokat is kínál.

Az orvosok számára díjmentesen igénybe vehető DataMed portál jelenleg az orvos-
orvos, valamint az orvos-kórház relációkat szolgálja ki, és még a 2008-as év folyamán 
sor kerül a lakosság, a páciensek rendszerbe történő bekapcsolására. A Pannon célja, 
hogy a lakosság igényeit kielégítő, innovatív távközlési megoldásokat nyújtson.

A projekt leírása
A DataMed egészségügyi kommunikációs rendszer az egészségügyben informatikai 
rendszert használó felhasználók részére nyújt biztonságos, ugyanakkor szabad adat-
cserélési lehetőséget. 

A rendszer fejlesztését 2006 júniusában a Pannon GSM Távközlési Zrt. K+F (kutatás-
fejlesztés) keretei között indította el.  A fejlesztésben közel 50 szakember vett részt.

A DataMed egészségügyi kommunikációs rendszer a pácienstől az orvosokon át (csal-
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ádorvos, szak- és kórházi orvos) egészen a szakértői rendszereket fejlesztő cégekig min-
den szegmensnek biztonságos lehetőséget kínál az egészségügyi adatok cseréjére.

A fejlesztés komoly hiányosságot pótol, hiszen az informatikai világ már fejlődésének 
kezdetei óta az egészségügyben számos jelentős fejlesztést termelt ki, de ezek általá-
ban mint kisebb-nagyobb szigetek fejlődtek és értek el esetenként nagyon komoly ered-
ményeket, de nem fókuszáltak arra, hogy ezeket az eredményeket egymással megosz-
szák. Az Európai Unió Interoperábilitási direktívája kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a 
különböző rendszerek egymással is működhessenek, összekapcsolhatók legyenek, és 
ne keletkezzenek redundáns adatok, többször megismételt orvosi vizsgálatok, a létesí-
tendő informatikai rendszerek alkalmasak legyenek az adatmegosztásra. Amikor a kom-
munikációs infrastruktúra már magas szinten a rendelkezésre áll, a szolgáltatók munka-
idő és folyamat optimalizálása is fontossá vált. Gondoljunk csak arra, hogy milyen kido-
bott idő és pénz, amikor egy szaklaborban megszülető eredményhalmaz – ami ugyan 
már minden intézményben számítógépes környezetben dokumentálódik – kinyomtatás-
ra kerül, majd ezek az információk papíron közlekednek (gyakran a páciens segítsé-
gével!) a kezelőorvoshoz, aki kiértékelve azt kénytelen a saját dokumentációs környe-
zetébe újra begépelni, vagy begépeltetni.  Ezt a folyamatot a DataMed képes lekezel-
ni. Amikor a labor rendszerben a felhasználó rögzíti a labor eredményeket, a DataMed 
függvénykönyvtár automatikusan egy adatcsomagot generál, amit elindít a kezelőorvos 
és a páciens felé. A szerver ezt úgy nyugtázza, hogy az orvosnak is és a páciensnek is 
(természetesen ez a felhasználók beállításától függ) egy-egy SMS üzenetet küld, hogy 
azonnal értesüljenek az adatok keletkezéséről. Az érintett felhasználók azonnal letölt-
hetik az adatokat a saját rendszerükbe. Az adatok a DataMed függvények meghívá-
sa után dekódolódnak, majd beépülnek a célrendszer adatbázisába, mintha azt a saját 
rendszerükben hozták volna létre. Az egész folyamat körülbelül 5 másodpercnyi gépi-
dőt vesz igénybe és eleget tesz a XXI. századi elvárásoknak.

A rendszer nem lecserélni kívánja a jelenleg használt szoftvereket.  Kizárólag olyan 
modulokat kínál, amelyek beépítésével lehetővé válik az adott rendszer számára a más 
rendszerekkel való kommunikáció. Az adatok kezelői, tulajdonosai a továbbiakban is a 
meglévő rendszerek lesznek: a DataMed rendszer kizárólag a titkosított és csak a cím-
zett végpontokon visszafejthető adatcsomagok továbbításában és a forgalom intelligens 
folyamat-szabályozásában vesz részt. Megtartjuk tehát a meglevő rendszerek sokszí-
nűségét, ami a fejlődésük alapja, azzal a lehetőséggel, hogy e kommunikációs közmű 
segítségével kiszélesíthetik a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásaikat igénybe véve 
eddig el nem érhető rendszerek tudását.

Társadalmi hasznosságát tekintve a meglévő kórházi és háziorvosi rendszerek egy-
ségesítése, összekapcsolása nagy beruházás nélkül a DataMed rendszeren keresz-
tül megvalósítható.

Az informatikai elemek oly módon épülnek egymásra, hogy a végpontokon műkö-
dő (jelenleg is meglevő) rendszerek egy a DataMed rendszerben kifejlesztett függ-
vénykönyvtárat (DLL fájlok) kapnak a csatlakozást megerősítő szerződés aláírásakor, 
amely elérhetővé tesz minden, a rendszer használatához szükséges funkciót. Ez mó-
dot ad arra, hogy minimális felhasználói felületmódosítással beépülhessen a kommu-
nikáció a rendszerbe.
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Vannak olyan szolgáltatások, amelyek folyamatos rendelkezésre-állásúak, ezek spe-
ciális DataMed kliens rendszereken keresztül tudják az automatikus válaszadást biztosí-
tani. Ilyenek például azok az elemek, amelyek figyelik a szerződött tartalomszolgáltatók 
internetre kerülő kategorizált cikkeit, vagy például a Pannon MobilEKG rendszerében 
DataMed azonosítóval is rendelkező páciensek méréseinek kiértékeléseként keletkező 
zárójelentéseket továbbítják a szükséges partnerek felé. Ugyanez a helyzet a Magzati 
szívmonitoring, vagy az OMRON telemedicinás eszközeinek tekintetében.

A rendszer az egészségügyi adatkezelésnek megfelelő biztonsággal kínálja szolgál-
tatását. Feladata a páciensek adatainak maximális védelme sérülés és illetéktelen hoz-
záférés ellen. A DataMed rendszer az alábbi elemeket használja, hogy megfeleljen a 
szigorú elvárásoknak: 

Anonim user regisztráció (felhasználó név, jelszó), amelynek a révén egy a) 
speciális algoritmussal generált egyedi azonosító jön létre. (Ezen algo-
ritmus bonyolultsága kizárja, hogy véges időn belül valaki kitaláljon ilyen 
azonosító kódot!)
Tipizált hierarchikus user adatbázis, amely korlátozza a csomagküldés-b) 
kor kiválasztható címzettek halmazát. Minden páciens speciális, mindkét 
fél részéről jóváhagyandó és a rendszerben tárolt kapcsolatok kialakításá-
val kiválasztja azt az orvost vagy orvosokat, akik számára adatot küldhet-
nek, vagy azokat, akik további orvos kollégákat, intézményeket vonhatnak 
be a gyógyítás érdekében a kapcsolatrendszerbe. Ezen reláció- halmazon 
kívül más DataMed felhasználó nem láthatja a páciens adatát, még a fik-
tív azonosítót sem, tehát az számukra kizárólag az orvoson keresztül ké-
pes információt küldeni. 
A kommunikációban résztvevő adatokat a feladó számítógépe kódolja, tö-c) 
möríti oly módon, hogy az adott rendszernek csupán a memóriáját használ-
ja, és semmilyen információ nem kerül még ideiglenesen sem a gép merev-
lemezeire. A kódolásra olyan algoritmust használ, amely biztonsági szint-
je a tudomány mai állása szerint valós időben nem törhető át. Az előállított 
adatcsomag a DataMed szerverre egy un. SOAP technológia segítségével 
kerül át. Ez a szabványos távoli eljárás speciális rendszerbeállítások hasz-
nálata nélkül biztosít hívási lehetőséget. A szerveren csak addig tárolódik 
a csomag, amíg annak utolsó címzettje le nem tölti a saját rendszerébe. 
A letöltő rendszer felhasználói azonosítás után kapja meg az adatcsoma-
got, és a dekódolás már az ő számítástechnikai rendszerében megy vég-
be - anélkül, hogy ideiglenes anyagok tárolódnának az eszközök valamel-
yikén. A dekódolt információ azonnal a megcímzett végfelhasználói rend-
szerbe kerül, a további munkálatok itt zajlanak.
Minden folyamat, amely a kliensek, vagy a DataMed szerver közreműködé-d) 
sével zajlik, naplózva van. Ezen naplóállományok később segítséget nyújta-
nak mind az esetleges hibák felderítésében, mind pedig a megtörtént ese-
mények elszámolásában .
A felhasználók az adatcsomag feladása után különböző formában tudnak e) 
a csomag történetéről tájékozódni. Lehetőség van arra, hogy minden user 
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a saját adatcsomagjainak történetét interneten, illetve mobilinterneten fel-
ületen követhesse, és ellenőrizhesse a feladott anyag mozgását.
Minden felhasználó SMS értesítést kap (parametrizálástól függően), ha f) 
adatcsomag érkezik, ha a küldött adatcsomagot letöltötték, vagy ha róla 
szóló adatcsomag kerül a rendszerbe.
Az adatcsomagok biztonságának további növelése érdekében azok letöl-g) 
tése előtt SMS megerősítésre is igényt tarthat az adatok birtokosa. Ebben 
az esetben, ha egy felhasználó letöltene egy levelet, az adatok tulajdonosa 
(azaz a páciens) kap egy SMS-t egy azonosítóval és egy rövid tájékozta-
tóval, amelyre ha válaszol, akkor a DataMed rendszer felszabadítja a cso-
magot, így az azt letölteni szándékozó felhasználó, szolgáltató,  stb. hoz-
záfér a dekódolt információhoz.

A DataMed rendszerbe épített szolgáltatások (a teljesség igény nélkül):
felhasználói regisztrációa) 
működést befolyásoló paraméterek folyamatos karbantartási lehetőségeb) 
orvos-páciens, intézet – orvos relációk beállítási lehetőségec) 
intézmény struktúra paraméterezése (egy kórház milyen osztályokra tago-d) 
zódik, ott kik az orvos felhasználók,…)
adatcsomag összeállítás, küldése) 
szakértői rendszer eljárás hívása (például meghívható olyan szakértői mo-f) 
dul, amely tünetek, panaszok alapján diagnózis valószínűségi sorrendet ad 
vissza, vagy két gyógyszer interakciós szintjét meghatározó függést)
Egymástól független egészségügyi informatikai rendszerek, szolgáltatá-g) 
sok, összekapcsolódása (Szakértői rendszerek; HEFOP; IKIR; Pannon Mo-
bil EKG; Magzati szívmonitoring, TAJ szám azonosítás, stb) révén a kü-
lönböző rendszerekben történt vizsgálatok, születő zárójelentések adatai 
juthatnak el automatikusan a kezelőorvoshoz, kórházi rendszerekbe és a 
pácienshez.
A rendszer kiemelten fontos eleme a tartalomszolgáltatói hírlevelek szórá-h) 
sa, hiszen ilyen szakmai cikkek nagy számban kerülnek az internetre arra 
várva, hogy a felhasználók ezekre az oldalakra lépve elolvassák azokat. A 
DataMed rendszeren a regisztrált orvosok a cikkek megjelenéséről azon 
a rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást, amelyet naponta használ-
nak a munkájuk során. Ez hasznos a tartalomszolgáltató számára, hiszen 
közvetlenül kommunikál az orvossal, és további előnyök származnak ab-
ból, hogy a használt rendszerben a nyilvántartott betegadatok alapján az 
orvosnak nagyon egyszerű az érintett páciensek felé az ellátás érdekében 
egy körlevelet indítani. 
A DataMed lehetőséget ad a páciensek és orvosaik közti védett adatcseré-i) 
re, de mód nyílik ezen keresztül egy háziorvosi rendszerből – különösebb 
fejlesztések elvégzése nélkül – a szakértői rendszerek tudásának eléré-
sére is. Az orvos-beteg kommunikáció oly mértékben hatékonyabbá válik, 
hogy egy arra érdemes, cukorbetegségről szóló szakmai cikket, amelyet 
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az orvos kap a DataMed rendszeren keresztül a csatlakozott tartalomszol-
gáltatótól, „egy gombnyomással” az összes érintett cukorbetegének el tud-
ja küldeni.

A megvalósítás bázisát egy központi, nyílt adatstruktúra- szabvány és egy, az egés-
zségügyben kialakult, annak szervezeti struktúráját követő hierarchikus címlista alkotja, 
természetesen a megfelelő jogosultságokkal együtt. A regisztrációs adatok tartalmaz-
zák a belépés dátumát és az előfizetett szolgáltatások körét. 

A rendszer fontos tulajdonsága, hogy a páciensek konkrét személye nem azonosít-
ható be a DataMed címlistája alapján, és hogy a DataMed szerver passzív szereplő-
ként kizárólag beérkező kéréseket szolgál ki, jogosultsági alapon. Ez azt jelenti, hogy 
egy páciens felhasználóról a DataMed rendszernek a fiktív (személyi adatoktól teljesen 
függetlenül létrehozott) azonosítón kívül nem szükséges semmit tudnia, ami beazono-
síthatná a konkrét személyt. A rendszerbe épített biztonsági elemek (SMS engedélye-
zés, megerősítés) használata esetén a felhasználók mobiltelefonszáma is regisztrálás-
ra kerül, de még ez sem teszi lehetővé a páciens konkrét azonosítását.

A személyes adatok kezelése továbbra is a csatlakozó kliens rendszerek felelőssé-
ge, az adatok továbbítása (mint eddig is) pedig az orvos feladata.

A szerver passzivitása arra utal, hogy egy védett adatcsomagot sosem hagy „magá-
ra”, azaz nincsenek a rendszerben olyan elemek, amelyek a DataMed-et és a szerző-
dött alrendszereket megkerülve hozzájuthatnának az adatcsomagok tartalmához.

Az adatvédelmi törvényeknek megfelelően nem lehetséges a páciensek „illegális” el-
érése a rendszerben. Ennek eszköze a tipizált hierarchikus felhasználói nyilvántartás. 
Egy pácienst kizárólag a kezelőorvosa(i) ér(het)nek el információval direkt módon. Eb-
ből következik, hogy minden tartalomszolgáltató (legyen az bármely értelmezés szerint 
ebbe a kategóriába eső partner) csak és kizárólag a páciens kezelőorvosain keresztül 
juttathat el anyagot a címzetthez. Ez a rendszer előnyös a kezelőorvosnak, mert ily mó-
don minden anyag az ő közreműködésével jut a pácienshez, előnyös a tartalomszol-
gáltatónak, hiszen a pácienseken túl egyben azok orvosaival is kommunikál, és elő-
nyös a pácienseknek is, hiszen a kezelőorvosaik gondoskodását érzik a beérkező in-
formációk mögött.

A belső adatstruktúra bármely csatlakozó partner számára nyilvános. Ha a szerke-
zet hiányosnak bizonyulna egy belépő partner számára, akkor verzióváltással gyorsan 
bővíthető úgy, hogy a rendszerben éppen benn lévő üzenetek továbbítása, értelmez-
hetősége nem sérül. Az adatok rugalmasságáról elmondható, hogy alfanumerikus infor-
mációtól kezdve a multimédiás anyagokig bármi közlekedtethető az adatcsomagokban, 
és minden kliens számára biztosítható, hogy egy egyszerű felületen keresztül akkor is 
be tudjon tekinteni az adatcsomagba, ha az általa használt rendszer nem is támogatja 
a DataMed-es kommunikációt.

E rendszert sikerrel alkalmazható egészségügyi szereplők:
Páciensek, háziorvosok, kezelőorvosok, szakorvosok, kórházi intézmények és orvo-

saik, egészségügyi szakértői algoritmusok, egészség biztosító pénztárak, biztosító tár-
saságok, népegészségügyi programok, tartalomszolgáltatók, állami szervek, stb.
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Megoldott orvos-szakmai kommunikációs csatornák
IQ-MED rendszerek felé• 

Háziorvosi döntéstámogató és szakértői rendszer• 
Digitális HáziDoktor (laikus egészségügyi rendszer)• 

MAID szakértői rendszerek• 
PraxisPro családorvosi nyilvántartó rendszer• 
GlobNet MedWorks Kórházi Informatikai Rendszer• 
Pannon MobilEKG rendszer• 
OMRON orvosi mérőeszközök• 
Magzati szívmonitoring (opcionális)• 
IKIR (Integrált Kórházi Informatikai Rendszer)• 
TAJ szám azonnali elérés, jogosultságellenőrzés• 
Tartalomszolgáltatók adatkapcsolata• 

Origó egészségügyi portál• 
Házipatika• 
Informed• 

Motiváció az innovatív megoldás megtervezésekor és kivitelezésekor
A Pannon GSM Távközlési ZRt. a mobil adatátviteli piac egyik vezető szereplőjeként 
folyamatosan újabb fejlesztések létrehozására törekszik.

Jelen projekt megvalósítása során az e-Health alkalmazások területén kívánt egy 
olyan innovatív megoldást biztosítani, amit akár a kisebb költségvetéssel működő egés-
zségügyi rendszerek is gazdaságosan alkalmazhatnak.

Ugyanakkor, mivel egy piaci szolgáltatásról van szó, a rendszer megtervezésekor és 
kivitelezésekor maximálisan szem előtt tartottuk egyrészt a piackutatás alapján szám-
szerűsíthető várható felhasználókat és azok igényeit, másrészről az üzleti modell kia-
lakításakor számba vettük a rendszer fenntartási költségeit is annak érdekében, hogy 
a működtetés rentábilisan biztosítható legyen. A kritériumok alapján választottuk ki a 
rendszerelemeket, az alkalmazott technológiákat, stb.

A mai, érett GSM piacon a Pannon GSM Távközlési Zrt. azokat a megoldásokat ke-
reste, amelyek addicionális forgalmat generálnak, ugyanakkor a társadalmi hasznos-
ságra is kiemelt figyelmet fordított. A felhasználó orvosok részére ingyenesen kínáljuk 
a szolgáltatást, a rendszer fenntartásához szükséges költségek pedig a lakossági fel-
használók éves előfizetési díjából keletkeznek, amely havidíjra lebontva, megközelítő-
leg egy villamosjegy, vagy egy kétgombócos fagylalt árával egyezik meg.

Nehézségek a projekt megvalósítása során
A projekt komplexitásából adódóan jelentős koordinációs erőfeszítésekre volt szükség a 
résztvevők feladatainak összehangolása érdekében, figyelembe véve a projekttel szem-
ben megfogalmazott kritériumokat, illetve az adott szakmai területek elvárásait.

A technológiailag megvalósítható megoldások közül azokat kellett alkalmazni, ame-
lyek az említett kritériumokat kielégítik, de ugyanakkor a rendszer működtetésének ren-
tabilitását sem veszélyeztetik.
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A törvényi szabályozások mellett fontos kritériumként jelentek meg a felhasználói igé-
nyek és a rendszer alapkoncepciójának gondolatai is:

alkalmazkodás a különféle egészségügyi informatikai rendszerek (kórházi • 
rendszerek; házi orvosi rendszerek; orvosi tartalomszolgáltatók; telemedici-
nás rendszerek) infrastruktúrájához,
Adatvédelmi törvénynek való megfelelés• 
Szabványoknak történő megfelelés• 
Több piaci szereplő koordinációja• 
A fejlesztésben résztvevő szereplők koordinációja, pannonos projektvezetés• 

A projekt rövidtávú eredményei
A projekt sikerrel zárult, és már több háziorvos is csatlakozott az egyelőre orvos-orvos, 
valamint orvos-kórház relációban a Szent Imre kórházban éles üzemben is beveze-
tett rendszerhez, melynek telemedicinás tartalomszolgáltatásában megjelenik a Pan-
non Mobil EKG, a magzati szívmonitoring, valamint az OMRON mérőeszközök adat-
beviteli lehetőségei is. 

A projekttől várt hosszú távú eredmények
A DataMed rendszer jelenleg a kórházi rendszerek és a háziorvosi rendszerek adat-
kapcsolati relációját elégíti ki. Rövidesen bekacsolásra kerül a páciens, a lakossági fel-
használók adatkommunikációja is, amely valójában a piaci cél. A rendszer a lakosság 
számára kínál egy olyan interneten (mobilinterneten) elérhető felületet, ahol az összes 
orvosi adata, lelete minden esetben rendelkezésére áll elektronikus formában. Az ada-
tokkal kizárólag a páciens rendelkezik, ő engedélyezheti küldésüket, más rendszerek-
kel való megosztásukat. A DataMed portál egészségügyi kockázatbecslő moduljának 
segítségével az ügyfél a bevitt adatok eredményét mint saját egyéni rizikó faktorát el-
lenőrizheti. A páciens ilyen módon valós képet kap mindennapi állapotáról, amely egy-
ben komoly prevenciós tényező is.

Kommunikációs közműként és adatmegosztó rendszerként a DataMed a felnövekvő 
telemedicinás szolgáltatások összefogója, gyűjtőhelye is lesz.  Az e típusú rendszerek 
tulajdonosainak érdeke lesz a csatlakozás, hiszen a telemedicinás szolgáltatások mé-
réseredményei csak így kerülhetnek be az országos egészségügyi adatforgalomba és 
tárolódhatnak az adattulajdonos által engedélyezett helyszínen, ahol a világ bármely 
pontjáról elérhetők. A lakosság mobiltelefonjáról adatokat küldhet háziorvosának, akár 
egy bőrelváltozásról készült MMS képet is, ily módon magasabb szintre emelve a pá-
ciens és a háziorvos közötti kapcsolatot. 

Hosszú távú cél a rendszer fenntartása és nagy megbízhatóságú üzemeltetése, 
amely a lakossági felhasználók tömeges csatlakozását vetíti előre. A havonta „egy vil-
lamosjegy ára” gazdaságos megoldást biztosít a páciensek számára, hiszen egy lab-
orleletért Etyekről nem kell a Kapás utcai rendelőintézetbe utazni, mert az azonnal be-
kerül a háziorvos rendszerébe. 

A kórházba utaltak háziorvosnál tárolt adatai, leletei, kórtörténete a kórházi rendsze-
rek számára hozzáférhetővé válik.
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Miért tekinthető kiemelkedőnek a cég által bevezetett ICT megoldás
Egyedülálló szolgáltatásforma úgy Magyarországon, mint világviszonylatban• 
A legújabb ICT technológiákat alkalmazza• 
A mobilkommunikáció lehetőséget bevezeti az orvosi informatikába• 
Nagy beruházás nélkül egységes országos egészségügyi kommunikáció hoz-• 
ható létre.
Nem a beteg és a papír közlekedik, hanem az orvosi adat• 
Csökken a redundáns adattárolás, és a megismételt orvosi vizsgálatok szá-• 
ma
Kielégíti az Unió Interoperábilitási direktíva követelményeit• 
EU rendszerekhez is hozzáférést kínálhat• 

mellékletek 



179

Nagy hálózatok evolúciója

Gulyás András – Heszberger Zalán – Bíró József
BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2.

Kivonat
A különböző hálózati technológiák és szolgáltatások konvergenciája miatt a jövő-
ben az internet lesz a kommunikációs hálózat, melyen az emberek közötti beszéd-, 
adat- és multimédiás forgalom nagy része bonyolódik majd. Mindez egy nagy lép-
tékű bonyolult rendszert eredményez, melynek vizsgálatához, tervezéséhez egy-
előre nem állnak rendelkezésre megfelelő módszerek. A komplex hálózatokat vizs-
gáló kutatási terület művelésének egyik célja olyan új elmélet kidolgozása, mely 
megteremti a kereteket az ilyen hálózatok leírásához, analíziséhez tervezéséhez, 
és amelynek segítségével a nagy léptékű hálózatok biztonságosan és tervezhe-
tően irányíthatók és ellenőrizhetők, akár automatikus módszerekkel is.

A közelmúltban komoly intenzitással folytatott kutatások eredményeképp kide-
rült, hogy számos nagy, valós hálózat vesz körül minket, az emberi ismeretségi 
hálóktól kezdve a távközlési és biológiai hálózatokon át egészen az ökosziszté-
máig, melyek strukturális tulajdonságai, illetve törvényszerűségei nagymértékű 
hasonlóságot mutatnak. Ezen törvényszerűségek feltárásával hatékony tervezé-
si eszközt kaphatunk a kezünkbe, mely kulcsfontosságú új, komplex informati-
kai rendszerek és infrastruktúrák kialakításánál.

Bevezetés
Az elmúlt néhány év az internetet visszavonhatatlanul a világ globális és univerzális 
kommunikációs eszközévé alakította át. Az infokommunikációs konvergencia kiteljese-
déseképp a távközlés, az informatika és a médiaipar számos területén már a tulajdon-
képpeni integrációról beszélhetünk, melynek közös platformját immáron minden kétsé-
get kizáróan az internet jelenti. Elsősorban a szolgáltatások szintjén történő összefonó-
dások szinergikus hatása eredményezte azt, hogy a hálózati alkalmazások a vártnál is 
gyorsabban szaporodtak és betörtek az élet szinte minden területére. Amellett, hogy ez 
a globális hozzáférés igen sokszor lehetőséget ad – a korábban csak számottevő ne-
hézségek és időráfordítás árán elvégezhető – munkával kapcsolatos, vagy hétközna-
pi ügyek egyszerű és gyors intézésére, mára a fejlett társadalmi élet egy meghatározó 
része is a “virtuális térben” folyik. A felhasználók számát - úgy tűnik - elsősorban már 
nem kulturális, sokkal inkább gazdasági jellegű problémák korlátozzák, melyek azon-
ban a technológiai költségek csökkenésének jelenlegi ütemével, akár már néhány éves 
távlatban is megszűnhetnek meghatározóak lenni. A modern átviteli technológiák kap-
csán elmondható, hogy a fix hálózati infrastruktúra által nyújtható sávszélesség fajla-
gos költsége a - legmodernebb optikai átviteli rendszerek révén - a mai alkalmazások 



180

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

számára még szinte kihasználhatatlan lehetőségeket nyújt. De ezzel egyidejűleg igen 
gyors fejlődés figyelhető meg a vezetékmentes átvitel területén is. A világ közössége 
által birtokba vett interneten elérhető fizetős vagy ingyenes szolgáltatások száma mára 
követhetetlen tempóban változik, és hasonló tendencia figyelhető meg az internethez 
való csatlakozásra alkalmas kommunikációs ill. számítási intelligenciával rendelkező 
eszközök kapcsán is.

A fentiek alapján úgy tűnhet tehát, hogy immáron semmi sem szabhat határt az  in-
formációs társadalom globális beteljesülésének. Ha azonban egy kicsit alaposabban is 
szemügyre vesszük a helyzetet, feltűnik egy igen komoly probléma a fejlődés útjában, 
ti. a rendszer bonyolultsága, átláthatatlansága, mely megfelelő kezelés nélkül egyha-
mar a fejlődés meghatározó gátjává válhat. Egy hálózat komplexitásának egyik fontos 
ismérve a csomópontok igen nagy száma, ami azonban még ennél is meghatározóbb, 
az a közöttük kialakuló kapcsolatok rendszere.  A helyzetet tovább nehezíti a fizikai to-
pológiától függetlenül kialakított csoportok, un. overlay vagy virtuális lefedő hálózatok 
alkalmazása is. Ezek az elsősorban hálózati síkon megjelenő problémák, főként az 
olyan, topológiával kapcsolatos funkciók esetén jelenhetnek számottevő nehézséget, 
mint amilyen pl. az útvonalválasztás. Ez természetszerűleg kisugárzik az alkalmazá-
sok síkjára is. Mindezek hatásos ellenszere lehet egy jól szervezett hálózati struktúra 
kiépítése, amely azonban amellett, hogy valamifajta -- az internet fejlődésére nem jel-
lemző -- centrális irányítást feltételez, figyelmen kívül hagyja a mobilitás igen bonyolult 
kérdését. Az így kialakuló topológiai változékonyság igen összetett algoritmusok alkal-
mazását teheti szükségessé. 

Látjuk tehát, hogy effektív hálózat-menedzsment funkciók megvalósítása már a köz-
eli jövőben is igen komoly kihívást fog jelenteni, mely a hagyományos tervezési elvek 
feladását és alapvetően új tervezési paradigmák bevezetését igényli majd. A segítség, 
mint oly sok más esetben, ezúttal is a természet világából érkezik.  

A cikk további részében először jellemző hálózati technológiai trendekről, dinamiku-
san fejlődő új infokommunikációs területekről lesz szó, melyek a jövő kommunikációs 
hálózatainak komplexitását, összetettségét hivatottak alátámasztani. Ezt követően ön-
szerveződő rendszerek ill. azok távközlő hálózati vonatkozásai kerülnek bemutatásra. 
Részletesen foglalkozunk az önszerveződés jelenségével és annak alkalmazási lehető-
ségeivel infokommunikációs hálózatokban, elsősorban az interneten. Végül bemutatjuk 
az önszerveződő rendszerek legfontosabb tervezési elveit, szabályait, melyek ismere-
te és hatékony alkalmazása minden valószínűség szerint a jövő információs társadal-
mát megalapozó háttér infrastruktúra megfelelő működésének és menedzselhetősé-
gének záloga lesz.  

A jövő internet architektúrája
Az internetet érintő egyik legfontosabb folyamat napjainkban az IP protokoll több mint 
20 évvel ezelőtt bevezetett 4-es verziójáról az IPv6-ra való áttérés. Ennek oka jelentős 
részben, hogy a rendelkezésre álló hálózati címek lassan elfogynak. A hiány oka egyik 
oldalról nyilván a bekapcsolódó hálózati eszközök megnövekedett száma, másik oldal-
ról szerepet játszik benne a korábbi gazdaságtalan osztály-alapú (class-based) címki-
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osztási stratégia is. A helyzet súlyosságát évek óta extra intézkedésekkel igyekeznek 
enyhíteni, pl. az osztálymentes (classless) címzés bevezetésével, vagy NAT (Network 
Address Translation – hálózati címfordítás) segítségével. A NAT feltöltés irányában meg-
oldja ugyan az új eszközök hálózatba illesztésének problémáját azáltal, hogy több esz-
közt rejt egy IP cím mögé, azonban a visszirány további extra intézkedéseket igényel. 
Az egyszerű port továbbítási (port forwarding) technikánál hatékonyabb az IP cím és 
port egy közös domain név mögé rejtése, erre példa a SIP esetében alkalmazott DNS 
(Domain Name Server) SRV bejegyzés. Az IPv4 32 byte-os címtartománya (~4.3 milli-
árd variáció) még azokban az időkben keletkezett, amikor átlagosan egy számítógépre 
(mainframe) kb. 200 felhasználó jutott. Napjainkban ez nagyjából az 1:1 aránynál tart, 
több mint 1,2 milliárd felhasználó mellett, amely szám, azonban akár már a közeljövő-
ben megduplázódhat elsősorban a fejlődő országok révén (becslések szerint a felhasz-
nálók száma minden évben kb. 150 millióval növekszik). A mobil eszközök terjedésével 
ugyanakkor az eszköz/ember arány rövidtávon várható, hogy még tovább fog nőni és el-
éri a felhasználónkénti 200 hálózati eszköz értéket. A mobil eszközök száma becslések 
szerint 2010-re utoléri az internetbe kapcsolt PC-k számát.  Jellemző tendencia, hogy 
a digitális személyi asszisztens funkciót betöltő eszközök, személyi kommunikátorokká 
válnak, ami azonban az igazi áttörést hozza az az infokommunikációs implantátumok 
megjelenése. Az érzékelők és beavatkozók (szenzorok/aktuátorok) világában intelligens 
anyagok segítségével vezetékmentes kommunikációra képes mikroeszközök kerülnek 
beépítésre az emberi szervezetbe, melyek élet fenntartó/támogató ill. ember-gép inter-
fész szerepet is betölthetnek. A szenzor-hálózatok legegyszerűbb formációjaképp az 
RFID (Radio Frequency IDentification) technológiát, a magukat azonosítani tudó aktív 
vagy passzív eszközöket, máris széles körben alkalmazzák. Az intelligens kommuni-
kációs eszközök számának további növekedését idézheti elő a nanotechnológia, mely 
hamarosan lehetővé teheti az átlagember számára, hogy speciális 3D nyomató segít-
ségével saját eszközöket gyártson otthonában (home manufacturing). Ha pl. új moder-
nebb mobiltelefonra van szüksége elég, ha pusztán letölti a szükséges információkat, 
terveket az internetről és otthon „kinyomtatja”. Mindezen technológiák megteremtik a le-
hetőségét az intelligens otthonok/irodák széleskörű elterjedésének. Megvalósul a min-
denütt jelenlévő számítástechnika (ubiquitous network) víziója.

Az internet komplexitását azonban nem csupán a résztvevő eszközök száma növeli. 
Az elérhető szolgáltatások rohamos növekedésével mind nagyobb az igény a fizikai kap-
csolatoktól független logikai kapcsolati hálók kiépítésére. A virtuális internetszolgáltatók, 
mobilszolgáltatók, ill. a szolgáltatás oldaláról a virtuális magánhálózatok fejlődése mind 
ebbe az irányba mutat, de hasonló hatása van az egyenrangú hálózati (P2P) kommu-
nikációs eljárás mind szélesebb körű alkalmazásának is. Az ilyen struktúrákhoz szük-
séges kapcsolatok un. átfedő (overlay) hálózatok segítségével alakíthatók ki. Mindez 
jelentősen megnehezíti a hálózatok effektív menedzselhetőségét. 

Az internet, mint sokfelhasználós, elosztott, nagyméretű hálózat jellemző tulajdonsá-
ga az erős heterogenitás. Ez igaz az alkalmazott hálózati eszközök, átviteli technoló-
giák és felhasználói készülékekre is, de ide tartozik még a rajta nyújtott szolgáltatások 
sokszínűsége is. Sok éve folyó a kutatások célja, hogy a hálózat képes legyen prémi-
um átvitelminőség biztosítására, eltérő forgalmi igények esetén. Univerzális megoldás 
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mindezideig nem született, sőt a megoldandó feladat mostanra úgy tűnik komplexebb, 
mint valaha. A szolgáltatások és kapcsolódó felhasználói terminálok rendszere mind ke-
vésbé átlátható. Az újgenerációs hálózati (NGN – Next Generation Networks) koncep-
ció alapja pontosan ennek a problémának a kiküszöbölése, a szolgáltatási sík integri-
tásának, terminál-függetlenségének megvalósítása. 

Napjainkban a hálózatok fejlődésének talán legmeghatározóbb eleme a mobilitás.  A 
folyamatosan változó, erősen dinamikus kapcsolati struktúrát generáló mobil eszközök 
speciális tervezési elveket igényelnek mind a hálózat mind a forgalom menedzsment 
területén. A hierarchikus hálózati koncepció ebben a közegben számos ponton sérül, 
mely a hagyományos eljárások esetében legtöbbször alapfeltevés. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a jövő modern igényeknek megfelelő hálózata, 
a változó felhasználói környezethez alkalmazkodni képes komplex, intelligens és adap-
tív kell legyen, melyhez a hagyományos tervezési, működtetési elvek már nem alkal-
mazhatóak, paradigmaváltásra van szükség.

Evolúció és önszerveződés kommunikációs hálózatokban
A mai távközlési rendszerek a jól bevált globális hálózatmenedzsment paradigmája 
alapján működnek. Ez a megközelítés a rendszer irányítását egy külső szabályzó egy-
ség megvalósításával oldja meg. Ez az egység folyamatosan figyeli a rendszer állapo-
tát és a környezetet. Ha a rendszerben valami probléma lép fel, vagy a környezet meg-
változik, a szabályzó kiszámítja a megfelelő megoldást, és a rendszert a megfelelő ál-
lapotba vezérli (1. ábra). Ez a megoldás egészen addig működőképes, amíg a keresett 
megoldást sokkal gyorsabban meg tudjuk határozni, mint amilyen gyorsan a probléma 
változik.  Ez a kritérium természetesen határt szab a rendszer komplexitásának és di-
namikájának, hiszen a szabályozó sokkal bonyolultabb kell, hogy legyen, mint maga a 
rendszer. Gondolhatunk itt arra, hogy pl. a link-state útválasztási protokollok nagymé-
retű, komplex topológián nem alkalmazhatók. 

rendszer szabályzó környezet lokális 
szabályok 

komplex kapcsolati 
háló

rendszer

rendszer szabályzó környezet lokális 
szabályok 

komplex kapcsolati 
háló

rendszer

1. ábra A globális menedzsment (balra) és az önszerveződő  
rendszer (jobbra) felépítése

Egy természetes módja a komplexitás kezelésének az önszerveződés, amellyel ma-
gának a rendszernek a komplexitását kihasználva megbirkózhatunk a menedzsment 
komplexitásával is. Egy önszerveződő rendszerben nagyszámú, bonyolult módon ösz-
szekapcsolt eszköz egyszerű lokális szabályok végrehajtásával, valamilyen globális vi-
selkedést valósít meg. Látható, hogy ezzel a szabályozó hurok a rendszer belsejébe 
kerül (1. ábra), így a rendszer képes önmagát szervezni. Egy ilyen rendszer gyakorla-
tilag megadott keretek között önállóan fejlődik, evolvál, viszont annak ellenére, hogy 
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nem tudjuk pontosan mi történik a rendszer egy adott pontján, mégis rendszer-szinten 
pontosan leírható globális viselkedést figyelhetünk meg. Az önszerveződés tehát nem 
valamely rendszerre jellemző tulajdonság, hanem egy olyan paradigma, amely segít-
ségével bizonyos valós rendszerek (így pl. a bonyolult kommunikációs hálózatok) köny-
nyebben megérthetők illetve tervezhetők. 

Általában ha az önszerveződés fogalmát a távközlés kontextusban használják, az 
ember hajlamos valamiféle nagyon távoli jövőben megjelenő sci-fi-szerű világképben, 
semmint egy jól használható rendszerszemléletben gondolkodni. A következő részben 
két rövid példával szeretnénk ezt a tévhitet eloszlatni és megmutatni, hogy az önszer-
veződő világkép nemcsak a jövő komplexitás problémáira jelenthet megoldást, hanem 
bizonyos önszerveződő algoritmusok már ma is fontos szerepet játszanak a kommuni-
kációs hálózatokban.

Önszerveződés a távközlés világában
Első példaként vegyük az internet legelterjedtebb kommunikációs protokollját, a TCP-t 
(Transport Control Protocol). Ez a protokoll a hálózati torlódás kezelésére önszervező-
dő algoritmust használ. Az algoritmus működésének ötlete igen egyszerű. Minden egyes 
csomópont a következő egyszerű lokális szabályt alkalmazza: ha csomagvesztés tör-
ténik, akkor csökkenti az adás sebességét, ha a csomagok nem vesznek el, növeli a 
sebességet. Látható, hogy semmiféle központosított, vagy globális információt igénylő 
lépés nincs az algoritmusban, hanem minden egyes végpont lokális információ alapján 
önálló lokális döntéseket hoz. Számos TCP-vel foglalkozó tanulmányból tudjuk viszont, 
hogy rendszer szinten ez a módszer fair módon megoldja az erőforrások szétosztását. 
Könnyen belátható az is, hogy a rendszer központi szabályozás hiányában igen jól ská-
lázódik, így gyakorlatilag tetszőleges komplexitás esetén alkalmazható. 

Egy másik példa az Ethernetből jól ismert CSMA/CD algoritmus. A CSMA/CD sza-
bályrendszere biztosítja, hogy a közös csatornán kommunikáló felek képesek legyenek 
a szimultán adások és az ezekből következő ütközések detektálására, valamint ezek 
elhárítására központi irányítás nélkül is. Amennyiben a CSMA/CD csatornán több fél 
azonos idejű adási kísérlete miatt ütközés jön létre, úgy az érintett felek külön-külön, de 
véletlenszerűen meghatározott ideig felfüggesztik adási kísérleteiket abban a remény-
ben, hogy így a következő próbálkozás alkalmával már nem egyszerre próbálnak majd 
adni. Amennyiben az újabb adási kísérlet során ismét ütközés jön létre, úgy a közremű-
ködő felek növelik a várokozási időt, így csökkentve az újabb ütközések esélyét. Köny-
nyen belátható, hogy ezen egyszerű lokális szabályok segítségével a rendszer megold-
ja a közös csatorna hatékony és fair felosztását a kommunikáló felek között.

Önszerveződő rendszerek tulajdonságai
Az önszerveződő [1] rendszerszemléletnek a komplexitás legyőzésén kívül számos 

előnyös tulajdonsága van. Mint az előzőekben láttuk az önszerveződő rendszerek bel-
sejében nagyszámú, bonyolult módon összekapcsolt eszköz hajt végre egyszerű loká-
lis feladatokat, annak érdekében, hogy a rendszer egésze maghatározott tulajdonsá-
got mutasson. A rendszer szervezése tehát természeténél fogva elosztott. az elosztott-
ság egyik kellemes következménye a robusztusság, amely azt jelenti, hogy a rendszer 



184

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

akkor is működik, ha hibák lépnek fel, illetve ha a rendszer részlegesen megsemmisül. 
A megfelelő lokális szabályok a rendszert felépítő elemek bonyolult kapcsolathalmazá-
val kombinálva egy önszerveződő rendszert alkot, mely képes a hibák kijavítására és 
önmaga átszervezésével továbbra is ellátja funkcióját. Az, hogy a rendszer robusztus, 
vagy stabil nem jelenti azt, hogy statikus, vagy merev. A környezet változására a rend-
szer minden eleme alkalmazkodik, így végül a rendszer ismét stabil állapotba kerül. A 
működésből adódóan tehát a rendszer dinamikus. Az elemek folyamatos változásban 
vannak a környezet és egymás hatására, így a rendszer folyamatosan keresi a legjobb 
elrendeződést, amely mellett funkcióját el tudja látni. A dinamikus viselkedés következ-
tében a rendszer képes olyan problémák megoldására is, amelyek korábban nem me-
rültek fel. Ezen felül az elemek közötti bonyolult kapcsolati háló miatt a lokális szabá-
lyok olyan tulajdonságokkal is felruházhatják, amely az eredeti szabályokba nincs bele-
kódolva. Így tehát a teljes rendszer végül több mint az elemek összessége, a komplex 
kapcsolati háló következtében ugyanis megjelenhetnek bizonyos magasabb szintű tulaj-
donságok, melyek annak hatékonyságát növelik. A biológiában pl. egy sejtre azt mond-
juk, hogy élő, holott az alkotórészei nem rendelkeznek ezzel e tulajdonsággal. Az “élet” 
az alkotóelemek komplex, dinamikus interakcióinak következménye. 

Láthatjuk tehát, hogy az önszerveződésnek számos előnyös tulajdonsága van, ugyan-
akkor a gyakorlatban kevés helyen találkozunk önszerveződésen alapuló rendszerek-
kel. Ennek egyik oka az, hogy az önszerveződés mechanizmusát nem értjük teljesen. 
Az önszerveződő rendszerek igen intenzív interdiszciplináris kutatási területet jelen-
tenek, és vizsgálatuk számos tudományágban (biológia, fizika, társadalomtudomány) 
központi kérdés. A másik ok az, hogy az önszerveződő rendszerek tervezése egészen 
más szemléletmódot és tervezési eszközöket kíván. Cikkünk hátralevő részében ezt a 
két problémát vizsgáljuk meg részletesebben.

Az önszerveződés jelenségének természettudományos és mérnöki magyarázata
Mint már említettük az önszerveződés vizsgálata intenzív interdiszciplináris kutatási te-
rület. Az önszerveződés tárgyalásának módja azonban a természettudományokban és 
a mérnöki területeken eltérő [2]. Mivel tervezési szempontból egyáltalán nem mindegy, 
hogyan képzeljük az önszerveződő rendszert, fontosnak tartjuk a módszerek közötti kü-
lönbségek megvilágítását. Az önszerveződő rendszerek alapelvei minden tudományág-
ban azonosak. Meghatározó tulajdonságuk, hogy sok elemből állnak, melyek komplex 
egymásrahatása folytán valamilyen globális viselkedés valósul meg. A magyarázatok 
közötti eltérés, mint látni fogjuk, a globális viselkedés megvalósításában mutatkozik.

A két álláspont közötti vitát a modern kommunikációs hálózatoknak egy igen megle-
pő tulajdonsága indította el. Széles körű gyakorlati vizsgálatokkal kimutatták ugyanis, 
hogy a nagyméretű kommunikációs hálózatok rendelkeznek olyan megjelenő tulajdon-
sággal, amelyek nem voltak magyarázhatók a hálózat semmilyen tervezési lépésével, 
illetve meglévő matematikai modellel. Az internet esetében például a hatványfüggvény 
eloszlások egyértelmű megjelenése az útvonalválasztók szintjétől kezdve az Autonóm 
Rendszereken át a világhálóig, nem magyarázható a klasszikus véletlen hálózati mo-
dellekkel. Hasonlóan a kimutatott önhasonló jelleg a hálózati forgalomban, ellentmon-
dásban van a Poisson tulajdonsággal, amely hosszú időn át képezte a forgalomelmé-
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let alapját. Ez a jelenség több tudományterületen dolgozó kutató figyelmét felkeltet-
te, és ma már egyre nagyobb a komplex rendszerekkel foglalkozó irodalom, amely az 
interneten tapasztalt jelenségek egyszerű és elegáns leírását adja a statisztikus fizika 
módszereivel.

A természettudományos álláspont abból a feltételezésből indul ki, hogy a komplex 
rendszerek nagy léptékű viselkedése megérthető véletlen sokaságok statisztikus tulaj-
donságaival. Ebben a megközelítésben a rendszertervezés és a funkcionalitás másod-
lagos jelentőségű, ezek helyett a hangsúly a „valószínű” elrendezéseken van, a rend-
szert egyébként teljes mértékben a véletlen irányítja. A magasabb szintű rendszertu-
lajdonságok, mint pl. az internet topológiája pusztán „megjelennek” ebből a véletlen 
irányította sokaságból. Ebből a megközelítésből kiindulva az internet útválasztó szintű 
viselkedését az un. skálafüggetlen hálózatmodellel [5] kezdték magyarázni, amely hat-
ványfüggvény a fokszámeloszlást jól visszaadja, viszont mint látni fogjuk, nem megfe-
lelő következtetésekre vezet az internet szándékos támadások elleni védtelenségét il-
letően. Ez a modell úgy mutatja a hálózatot, hogy a hálózat összekötöttségét az igen 
nagy összeköttetésszámmal rendelkező un. „hub” csomópontok biztosítják, melyek ki-
esése a hálózat széteséséhez vezet.

A mérnöki álláspont szerint, ami a természettudósok számára a véletlenből „megje-
lenő”, az valójában tudatosan elvégzett, bár néha ad-hoc tervezésnek köszönhető, me-
lyek matematikai magyarázata egyértelmű és megegyezik a hálózati mérések eredmé-
nyével. Természetesen egy ilyen magyarázat megköveteli a hálózati architektúra, az 
internet működése, a tervezési alapelvek, a fő protokollok és nagyméretű nemlineáris 
rendszerek dinamikájának ismeretét. A mérnöki megközelítés az önszerveződés tanul-
mányozásához felteszi, hogy a szóban forgó rendszer rendelkezik valamekkora sza-
badsággal, amelyet felhasználhatunk a kívánt funkció megvalósítására. Ellentétben a 
természettudományos megközelítéssel tehát, ahol a komplexitást véletlenszerű me-
chanizmusoknak tulajdonítják, a mérnöki megközelítés esetén a rendszer funkcioná-
lis céljainak ismeretében olyan lokális szabályrendszereket azonosít, melyek a komp-
lex kapcsolati hálóval együtt megvalósítják az adott célt. A megközelítés erejét mutatja, 
hogy az internet esetében megfigyelt hatványfüggvény eloszlás könnyen előáll mér-
nöki tervezés következtében is, ha a teljesítmény és a robusztusság között kell komp-
romisszumot kötni. A mérnöki megközelítésből származtatott modell alapján egyértel-
mű, hogy egy „megfelelő” útválasztó szintű internet topológia áll egy ritkán összekötött, 
de igen nagy sebességű összeköttetésekből álló maghálózatból és a hozzá kapcso-
lódó alhálózatokból, melyek célja a forgalom összegyűjtése (2. ábra). Megmutatható 
az is, hogy a skálafüggetlen modellből előálló topológia (2. ábra) nem megvalósítha-
tó a jelenlegi útválasztó technológiával, és ha megvalósítható is lenne, igen rossz tel-
jesítményt vagy nagyon magas árat eredményezne. Látható az is, hogy a „hub” cso-
mópontok a mérnöki szemléletben csak a forgalom aggregálását végzik, így kiesésük 
nem veszélyezteti a hálózat összekötöttségét. Vagyis ezen csomópontok nem képezik 
a hálózat Achilles sarkát.
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2. ábra Az internet router szintű modelljei: Mérnöki modell (balra), 
 skálafüggetlen modell (középen) és a fokszámelszolás (jobbra)

Önszerveződő rendszerek tervezési szabályai
Eddig láthattuk, hogy az önszerveződő rendszerek hogyan jelenthetnek megoldást a 
komplexitás problémájára, és hogy számos igen kedvező tulajdonságot mutatnak. Be-
mutattuk azt is, hogy az önszerveződés magyarázata nem egyértelmű és kitértünk a 
magyarázatok közötti különbségekre. Annak pedig, hogy a gyakorlatban kevés önszer-
veződő rendszerrel találkozunk egyik okaként az eltérő szemléletmódot és tervezési 
módszereket jelöltük meg. Ebben a részben bemutatjuk, hogy milyen főbb lépéseket 
kell tennünk önszerveződő rendszer tervezésekor. Ezzel azt szeretnénk elősegíteni, 
hogy az önszerveződő paradigma egy jövőbe mutató elképzelés helyett mihamarabb 
gyakorlatban alkalmazott rendszerszemlétetté tudjon válni. 

Többször hangsúlyoztuk, hogy az önszerveződő rendszerek nagyszámú eleme lokális 
szabályokat alkalmazva valósít meg globális funkciókat. Így természetesen az első lé-
pés az, hogy azonosítjuk a rendszer elemeit, a közöttük lévő lehetséges kapcsolatokat 
és a globális viselkedést, melyet szeretnénk megvalósítani. Az önszerveződő rendsze-
rek tervezésének [3] legnehezebb eleme, a megfelelő lokális szabályok megtalálása.

1. lépés: Megfelelő lokális szabályok definiálása
A lokális szabály azt jelenti, hogy a rendszer elemeinek csak lokális képük van a rend-
szerről, és csak szomszédaikkal vannak kapcsolatban. A lokális szabályok definiálá-
sához két út vezet. Amennyiben sikerül valamilyen formális úton visszavezetni a glo-
bális problémát lokális szabályokra, akkor készen is vagyunk. Ez történt pl. amikor az 
ad-hoc hálózatok összefüggősége és energiafelhasználása közötti kompromisszumot 
sikerült visszavezetni lokális szabályokra a kontinuum perkoláció elmélet segítségével 
[4]. Amennyiben ez nem tehető meg, akkor intuitív módon vezethetünk be szabályokat, 
melyeket ágens alapú szimulációval tesztelhetünk. A módszer hátránya, hogy a meg-
oldás jóságát a szimuláció nem bizonyítja.

A lokalitás azt is jelenti, hogy a változtatásoknak kezdetben csak lokális hatóköre van. 
Mivel nincs globális kontroll ez pl. címkiosztási algoritmus esetén, nem konzisztens ma-
gatartáshoz vezethet. Éppen ezért a második tervezési elv:
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2. lépés: Tökéletes koordináció helyett, implicit koordináció használata
A hagyományos rendszerekben alkalmazott kérdés-válasz alapú explicit koordináció 
helyett, melyek igen nagy jelforgalmat generálnak, alkalmazzunk implicit koordinációt. 
Ahelyett tehát, hogy nagy erőket vonultatunk fel azért, hogy ne legyen ütközés a rend-
szerben, inkább engedélyezzük ezeket és kezeljük megfelelően. Jó példa erre a már 
bemutatott CSMA/CD algoritmus. Itt az ütközésekből az elemek implicite értesülnek ar-
ról, hogy konfliktus történt és helyben megfelelően lekezelik a problémát.

3. lépés: Hosszú életű állapot információ minimalizálása
A hagyományos algoritmusok gyakran alkalmaznak olyan megoldást, amely az eszkö-
zökben hosszú időre tárol információt a rendszer állapotáról. Ilyen jellegű adatbázisok 
konzisztensen tartása gyakorlatilag lehetetlen komplex rendszerekben. Ehelyett alkal-
mazzunk felderítő mechanizmusokat, amelyek a probléma felmerültekor szerzik be a 
szükséges, friss információt és melyeket előszeretettel alkalmaznak pl. ad-hoc útvá-
lasztásban. Ezzel a hálózat adaptív és robusztus lesz. 

4. lépés: Alkalmazkodó protokollok tervezése
Fontos, hogy a lokális szabályok hagyjanak annyi szabadságot, hogy a rendszer al-
kalmazkodni tudjon a környezethez. Adaptációra legtöbbször akkor van szükség, ha 
az erőforrások elérésének feltételei, vagy a felhasználó kívánalmai megváltoznak, il-
letve csomópont mobilitás, vagy csomóponthiba esetén. Mivel nincs központi irányí-
tás, minden csomópont monitorozza a környezetét és lehetőség szerint, azonnal al-
kalmazkodik a változáshoz. Általában három adaptációs szintet különböztetünk meg. 
Első szintű adaptivitás esetén a rendszer képes kezelni a mobilitásból és meghibáso-
dásból adódó változásokat. Második szint esetén a rendszer képes módosítani a loká-
lis szabályok peremétereit, hogy optimalizálja működését. Hármas szintű adaptivitás-
ról beszélhetünk ha igen komoly hiba esetén a rendszer képes észrevenni, hogy maga 
az alkalmazott lokális szabályrendszer már nem megfelelő. Ilyen adaptivitást alkalmaz 
pl. a TCP torlódásvezérlése. Ez a protokoll csomageldobás esetén csökkenti az adás 
sebességét, viszont ismétlődő csomageldobások hatására egy ideig teljesen szünetel-
teti a csomagok átvitelét. 

Összefoglalás
A jövő számítógépes hálózatai igen összetett, dinamikusan változó környezetben mű-
ködő rendszerek lesznek. A kialakuló komplexitás okai egyik oldalról a hálózatot alkotó 
csomópontok száma, illetve a közöttük létrejövő nagy számú kapcsolat. Fontos szem-
pont továbbá a kialakuló renszer heterogenitása, amely elsősorban az alkalmazások, 
másodsorban a hálózatot alkotó eszközök és felhasználói készülékek terén jelentke-
zik. Mindezek mellett, számottevő kihívást jelent az a mobilitásból adódó változékony-
ság, dinamizmus. 

Bizonyos, hogy a jövő követelményeinek megfelelő adaptív és intelligens hálózat ter-
vezéséhez, működtetéséhez és menedzseléséhez a hagyományos eljárások már nem 



188

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

lesznek alkalmasak, paradigmaváltásra lesz szükség. A központi irányítást, menedzse-
lést és globális működtetést, olyan erősen lokális elveken alapuló szabályrendszernek 
kell felváltania, mely bizonyos szempontból automatikus működést tesz lehetővé, a kül-
ső változásokhoz igen adaptívan alkalmazkodni képes.  E szabályrendszer kapcsán fel-
merülő igény indukálja az önszerveződés képességének biztosítását. Ennek az újfaj-
ta szemléletmódnak az infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése kap-
csán való bevezetése az elkövetkezendő néhány év nagy kihívása lesz.
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Kivonat
A jó minőségű VoD szolgáltatások terjedése jelentősen megterheli a szolgáltatói 
maghálózatot. Célunk az, hogy ezt a hatást enyhítve sávszélességet spóroljunk a 
maghálózatban a hozzáférési hálózatban meglévő szabad feltöltési és tárolási ka-
pacitások kihasználásával. Ezek a tárolók lehetnek a felhasználói Set-Top-Box-ok, 
de egyéb szolgáltatói tárhelyek a hálózat különböző pontjaiban. Felmerül a kér-
dés, az így nyert bizonytalan méretű sávszélesség nem befolyásolja-e hátrányo-
san a szolgáltatás minőségét. Ennek a problémának a kezelésére adunk megol-
dást, továbbá maghálózatban megspórolt sávszélesség és a szolgáltatás minő-
ségének paraméterei között mutatunk számszerű összefüggést.

1. Bevezetés
A multimédiai szolgáltatások széleskörű terjedésével a szolgáltatóknak új kihívások-
kal kell szembenézniük. Ebben a munkában egy megoldást kívánunk nyújtani a Video 
on Demand (VoD)-dal kapcsolatos problémákra. VoD szolgáltatások legfőbb jellemző-
je, hogy az előfizetői igény érkezése és a film lejátszásának megkezdése közötti idő-
tartam nagyon pici, továbbá lehetősége van az előfizetőnek a különböző VCR művele-
tekre, mint például az előre, hátra ugrás/tekerés, illetve a megállítás. A VoD szolgálta-
tások [7] éppen ezért nagyon vonzóak az előfizetők számára.

A szolgáltató számára kihívás valós VoD szolgáltatás implementálása. A folyamato-
san érkező valós idejű igények kiszolgálása nagy sávszélességet igényel magas mi-
nőségű filmek esetén, különös tekintettel az esti órákban, amikor az előfizetők jelentős 
része egyszerre kíván élni a szolgáltatással. A világ fejlődésével, a szolgáltatói hálóza-
tok is fejlődnek, egyre közelebb kerülnek a nagysebességű linkek a felhasználókhoz, 
akik egyre nagyobb kapacitású tárhelyekkel rendelkeznek. Természetesen merül fel a 
kérdés, hogyan lehet kihasználni az ezekben rejlő plusz erőforrásokat.
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Az 1. ábrán a dolgozatban tárgyalt szolgáltatás szolgáltatói hálózat vázlata látható. 
Az előfizetők a központi videó szervertől töltött videóiknak keresztül kell mennie maghá-
lózaton, az EdgeNode-on, majd a hozzáférési hálózaton, továbbá AN-ok után az előfi-
zetői vonalakon. Látható, hogy ha kiaknázzuk a felhasználók Set-Top-Box (STB)-aiban 
meglévő, illetve a szolgáltatói proxi szerverek tárhelyeiben lévő tartalmakat, sávszéles-
séget spórolhatunk meg a maghálózaton és a központi szerver terhelésén. Ez nem je-
lent plusz terhet az amúgy már terhelt letöltési irányban az aggregáció linkein, ugyanis 
azok szimmetrikusak, míg a felhasználói viselkedés tipikusan aszimmetrikus.

Ahogy egyre jobban növekszik az előfizetők feltöltési kapacitása, úgy egyre többet 
lehet spórolni a szerver terheltségén. Tehát ahhoz, hogy minimalizáljuk a szerver ki-
használtságát, maximálisan ki kell aknázni az előfizetők feltöltési képességeit, miköz-
ben ügyelnünk kell rá, hogy ne veszítsünk a minőségi paraméterekből, vagyis a videó 
darabjai nem veszhetnek és késhetnek a megszakadásmentes lejátszás érdekében.

Megoldásunk részletes tárgyalása előtt felvázolnánk azokat a tényezőket, amiket figy-
elembe kell venni egy kliens támogatású VoD rendszer tervezésekor.   

A szolgáltatás számára lefoglalt sávszélesség mérete a kliens letöltési link-• 
jén . Nagyobb sávszélesség esetén természetesen több klienstől tudunk töl-
teni nagyobb sávszélességgel.
A kliensek időben változó feltöltő képessége• , ami egy véletlen folyamatnak is 
tekinthető. Sok minden van rá hatással a hálózatban, de legfőképpen az be-
folyásolja, hogy milyen is a feltöltő egyéb feltöltési forgalma.
Az lejátszás aktuális helyzete elé pufferelt előny mérete• , ami azt jelenti, leját-
száshoz képest mennyivel előre vannak a szeletek letöltve. Ez nélkülözhetet-
len, ha kliensektől is akarunk letölteni, hiszen a feltöltéseik lassabbak és rend-
szertelenek, az ebből adódó börsztösödést segít kisimítani.  Minél nagyobb 
az előny mérete annál kisebb a megszakadás valószínűsége, tehát kevesebb 
szerver sebesség is elegendő.
A feltöltő kliens kiválasztásának stratégia. • Nagyon fontos, és számos módszer 
van rá, azonban ebben a dolgozatban nem tárgyaljuk ezt a kérdést egyetlen 
megjegyzést leszámítva. Érdemes a letöltő-feltöltő kapcsolatot nem csak egy 
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szelet átküldésére koncentrálni, hanem hosszabb távra. Addig töltsön egy kli-
ens egy előfizetőnek, amíg annak szüksége van rá. Ez a kevesebb kommu-
nikációs költség mellett azért előnyös, mert így van lehetőség kiismerni a fel-
töltő kliens viselkedését és alkalmazkodni hozzá.
A tartalom kezelés a STB-okban.•  Nagyon fontos kérdés, ugyanis hatással van 
arra, hogy mennyire hasznos feltöltők a felhasználók. Az általunk mutatott meg-
oldásban a félig letöltött filmekhez utólag (a hajnali órákban) töltünk plusz sze-
leteket egyenletesen elosztva a videó fájlban úgy, hogy az egész videó feltöl-
tése alatt folyamatosan hasznos feltöltő lehessen a felhasználó.
Proxi szerverek kezelése.•  Proxi nagyságától függően vagy szerverként vagy 
megbízható feltöltőként érdemes kezelni. A lentebb bemutatott algoritmusaink 
ugyanolyan hatásosan és ugyanazon logika mentén működnek a szolgáltatói 
tárhelyek jelenléte esetén is, mint azok nélkül. Ezért, az egyszerűbb tárgyalás 
végett a továbbiakban nem térünk ki részletesen erre a kérdésre. Azt feltét-
elezzük, hogy van egyetlen központi szerver és sok előfizető a rendszerben.

A következő fejezetekben bemutatunk egy modellt, amely a felsorolt szempontokra 
választ ad, majd a modell segítségével adunk egy algoritmikus megoldást, mely

meghatározza mely szeletet töltsük a szervertől és melyeket a kliensektől,• 
meghatározza az optimális előnyt• 
lehetővé teszi a kliensek maximális feltöltési kapacitásának kihasználtságát,• 
garantáltan az adott hibavalószínűségen belül marad az eljárás,• 
egyszerre optimalizálja a szerver letöltést adatmennyiségre, és csúcsérték-• 
re, vagyis igyekszik minél kevesebbet minél egyenletesebben letölteni a szer-
vertől.

Továbbá számszerű összefüggést mutat az előny mértéke, az igényelt szerver sebes-
ség és a lejátszási hiba valószínűség között, ha adottak a felhasználói viselkedések.

A következő fejezetben megmutatjuk modellünk főbb paramétereit, jelöléseit, a mű-
ködés vázlatát. A 3. fejezetben leírjuk a szelet választó és szerver sebesség optimalizá-
ló algoritmusainkat. Majd a 4. szimulációs eredményeket mutatunk a módszerünk haté-
konyságáról. Végül az 5. fejezetben ismertetjük a témához tartozó fontosabb munkákat, 
majd a 6. fejezetben összefoglaljuk főbb állításainkat, eredményeinket. Végül megje-
gyezzük, hogy a bemutatott modell, algoritmusok, és eredmények részletesebben be-
mutatásra kerültek a [8] dolgozatban.

2. A modell alapfeltevési, főbb tulajdonságai
Ebben a fejezetben először is bemutatjuk megoldásunk legfőbb paramétereit, jelöléseit. 
Majd a második felében felvázoljuk az általunk javasolt működési mechanizmust.

2.1. Fontosabb paraméterek, jelölések
Modellünkben állandó ρ bitrátájú filmeket feltételezünk, ami elfogadható feltételezés, 
még ha valójában nem is állandó a bitráta, tekinthető annak, lásd [12, 1, 3]. Vmax jelöli 
a szolgáltatás számára fenntartott sávszélességet a kliens letöltési linkjén, természet-
esen Vmax > ρ. A videó letöltése két részben történik, egyrészt más kliensektől, akiktől 
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együttesen ∑= i iuu  sebességgel érkeznek a szeletek, ahol ui az i-dik kliens feltölté-
si sebessége, másrészt a szervertől σ bitrátával. Amíg σ értékét a letöltő menedzseli, 
addig ui a feltöltő klienstől függ, ezért nagyon kell ügyelnünk σ megválasztásakor, hogy 
ne sérüljön a σ + u < Vmax feltétel, ahogy az 2. ábrán is látható.

2.2. A magas szintű működés leírása
A szerver videónként követi, hogy mely előfizetők töltik le éppen, továbbá ha van olyan 
feltöltő, amelyik senkinek sem tud feltölteni, akkor azokhoz a videókhoz bejegyzést tesz, 
amelyiket fel tudná tölteni. A rendszer további működését egy példán keresztül mutat-
juk be. Tegyük fel, hogy az A előfizető egy film kérését küldi a rendszernek. VoD szol-
gáltatást feltételezve, a szervernek azonnal kell kezdeni streamelnie σ = ρ sebesség-
gel. Eközben A előfizető várja a feltöltő klienseket. Tételezzük fel, B kliens tudna tölte-
ni A-nak, ekkor ha a szerver hozzá rendeli A -hoz, akkor ettől fogva B addig tölt A-nak, 
amíg A igényel szeleteket, továbbá az A -nál futó szegmens szelektor algoritmus mondja 
meg melyik szegmenst töltse fel B A -nak. amint B által feltöltött szelet beépül az előny-
be, a szerver sebesség optimalizáló algoritmus kiszámolja B viselkedése és az előny 
mértéke alapján, hogy mekkora szerver sebességre (σ) van minimum szükség, illetve 
az elérhető-e. A korlátokat figyelembe véve esetleg csökkenti σ -t miközben tud fogad-
ni egy újabb feltöltőt, vagy később esetleg éppen fordítva növelni kell σ -t és el kell bo-
csátani egy feltöltő klienst.

A két algoritmus leírását részletesebben megadjuk a következő fejezetben. Ezek a 
következő szempontokat figyelembe véve működnek:

Ne szakadjon meg a film lejátszás közben nagy valószínűséggel.• 
A szervertől és a kliensektől együttesen soha nem tölt • Vmax, vagy annál na-
gyobb sebességgel
Egyenletes szerver terhelés, vagyis hosszútávon a szerver és kliensek egy-• 
üttes feltöltése közelítse ρ -t

A szerverről mindehhez feltételezzük, hogy rendelkezik az összes film összes szeg-
mensével, ezek bármelyikét általunk választott időpontban és sávszélességben fel tud-
ja tölteni, valamint képes egy részben meglévő szelet feltöltését folytatni.

3.  Szegmens választó és szerver sebesség optimalizáló algoritmus 
A kívánt működést két algoritmus segítségével érhetjük el, az egyik a szeletek letöltését 
szervezi, pontosabban mely szelet töltődjön a szervertől és melyek a kliensektől. A másik 
algoritmus a szervertől történő letöltés sávszélességét állítja be úgy, hogy legyen minimáli-
san elegendő a hibamentes (kis hibavalószínűségű) lejátszáshoz, de ne is legyen versen-
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gés a kliensektől és a szervertől jövő folyamok között a Vmax -on belül. Ebben a fejezetben 
először a szelet ütemező algoritmust mutatjuk be, majd a szerver sebesség optimalizálót. 
Végül kitérünk a feltöltők menedzselésére, illetve a VCR műveletek kezelésére.

3.1. Szelet választó algoritmus
Ez az algoritmus azért felel, hogy minden szelet letöltődjön, mire a lejátszásban sorra ke-
rül. Ez azt jelenti hogy előre kell pufferelni bizonyos szeleteket. Fontos megjegyezni, hogy 
nem érdemes nagyon előre letölteni szeleteket, mert egy forward VCR operációval ezek 
elveszhetnek. A szelet letöltések megszervezésére természetesen adódik a csúszó ab-
lakos eljárás ötlete, miszerint definiálunk időintervallumokat (ablakokat) amik a film leját-
szásával együtt halad előre, és ezen ablakok alapján döntjük el melyik szeletet honnan 
kell letölteni. Az algoritmus főbb lépései leolvashatók Algorithm 1 pszeudokódból.

Legyen tC azaz idő ami alatt nagy valószínűséggel le tudunk tölteni egy szeletet egy kli-
enstől, és mondjuk ki azt a szabályt, hogy kliensektől csak olyan szeletet töltünk le, ami a 
lejátszás aktuális állapotától legalább tC messze van. Azonban nem érdemes túlságosan 
előre tölteni, ezért azt is mondhatjuk, hogy a kliensektől mindig válasszuk az első tC -nyire 
lévő elérhető szeletet, amit nem töltünk máshonnan. Azokat a szeleteket, amiket nem tu-
dunk ilyen módon letölteni a szervertől kell tölteni, ez esetben is válasszuk mindig az első 
olyat, amit még nem kezdtünk máshonnan letölteni, ahogy az a 3. ábrán is látható.
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Bevezetjük a tS biztonsági időt azokra az esetre, amikor a kliensek nem tudják idő-
ben feltölteni a szeleteiket. Ha egy kliens által részben feltöltött szelet tS -nél közelebb 
kerül a lejátszáshoz, a szerver veszi át a szelet feltöltését, a kliens pedig egy új szelet 
feltöltésébe kezd tC -n túl. Ennek megfelelően érdemes úgy megválasztani tC -t, hogy a 
kliensek tS -ig nagy valószínűséggel végezzenek a feltöltéssel. Gyakorlatban hasznos 
az a megoldás, ahol az utóbbi néhány1 sikeres feltöltési idő maximumának választjuk. 
tS -t biztonságosan úgy érdemes megválasztani, hogy az alatt a szervertől le lehessen 
tölteni 2-3 szeletet.

3.2. Szerver sebesség optimalizáló algoritmus
A szerver sebesség optimalizáló algoritmus meghatároz a szerver sebesség számára 
egy alsó és egy felső korlátot, amint az Algotihm 2 pszeudokódból látható: az alsó kor-
látot a hibamentes lejátszás érdekében, a felső korlátot a versenyhelyzet nélküli letölté-
sért. A korlátok beállításához szükségünk van valamilyen információra a kliensek feltöl-
tési viselkedéséről, amire úgy tehetünk szert, ha számon tartjuk az utóbbi néhány feltöl-
tésüket. A megfigyelések alapján a klienseket előre definiált típusokba sorolhatjuk.

A felső korlát meghatározásával kívánjuk garantálni, hogy a szolgáltatásban ígért le-
töltési keretet nem lépjük túl a szervertől és kliensektől érkező együttes letöltéssel. Ez 
esetben szintén szükséges a kliensek megfigyelése, pontosabban az általuk produ-
kált maximális feltöltés, gyakorlatban érdemes ezt az utolsó 3 szelet feltöltéséből vá-
lasztani, továbbá biztonsági szempontból érdemes ezt egy skalárral még beszorozni, 
pl 1,1-gyel. A maximálisan választható szerver sávszélesség úgy adódik, ha az így ka-
pott kliens feltöltési maximumokat kivonjuk a szolgáltatás által definiált sávszélességi 
keretből, a részletekért lásd [8].

Hosszú távon érdemes megtalálni azt az előny-szerver arányt, amivel a kliensektől 
és a szervertől együttesen nagyságrendileg a film bitrátájával töltünk. Érdemes mindig 
a kiszámolt minimumot választani, hiszen amíg nincs meg az egyensúlyhoz szükséges 
előny, addig az összfeltöltés ρ felett lesz, ami az előnygyarapításához vezet. Amint el-
1  A szimulációban 10 szeletre vettük a maximumot.
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érjük az egyensúlyhoz szükséges előnyt, a minimális szerver sávszélesség beállító al-
goritmus éppen az egyensúlyi helyzet környékén tartja az összletöltést, azaz átlagosan 
nagyon kicsivel több mint ρ felett, lásd az 4. ábrát.

3.3. Feltöltők és VCR műveletek kezelése
Ebben a alfejezetben először a letöltő kliens szempontjából a  feltöltő kliensek kezelé-
sét tárgyaljuk, pontosabban hogy mikor kell újat beválasztani és mikor kell elbocsátani 
egy meglévőt. Először is tudnunk kell kezelni azt az esetet, amikor a szerverhez kiszá-
molt felső korlát kisebb mint az alsó. Az alsó korlátot nyílván nem lehet csökkenteni, de 
a felsőt úgy tudjuk növelni, ha elbocsátunk egy feltöltő klienst. Hasonlóan, akkor érde-
mes befogadni új feltöltőt, ha kellően nagy a távolság az alsó és a felső korlát között, 
és az új feltöltő által módosított felső korlát még mindig az alsó korlát fölött van.

VCR műveletek után az algoritmusaink pontosan úgy működnek, ahogy fent leírtuk, 
az új pozícióban felmérik az előny méretét, ami alapján kiszámolható a szükséges szer-
ver sávszélesség, ami maga után vonja régi feltöltők kirakását vagy esetleg újak csato-
lását. Például előre tekerés után tipikusan az előny hirtelen 0 lesz, azaz σ-t ρ -nak kell 
megválasztani, és csak annyi feltöltő maradhat, ami elfér (Vmax – ρ) sávban, ez jól meg-
választott Vmax esetén 1-2 feltöltő. Megállítás esetén, azt tapasztaljuk, elkezd rohamo-
san nőni az előny, ezáltal elég egyre kisebb σ, és lassan beengedhetünk új feltöltőket, 
sőt pár percnyi visszaugrás esetén hirtelen hatalmas előnnyel találjuk magunk szem-
ben, és akár σ -t 0-nak is választhatjuk, miközben 5-6 klienstől tudunk feltölteni.

4. Szimulációs tanulmány
Elméleti kutatásaink mellett elkészült egy szelet szintű szimulációs eszköz is, mely-
nek célja a különböző topológiák és felhasználói viselkedések mellett megvizsgálhas-
suk a szerver terheltségének változását. Mivel jelen cikkünknek nem tárgya a topológi-
ák elemzése, ezért a most mutatott példában vettünk egy egyszerű modellt, ahol egy 
hét alatt 10000 felhasználó 2000 film közül választhatott. Különböző feltöltési viselke-
déseket tekintettünk az előző fejezetben mutatott elméleti modelleknek megfelelően. 
Az előfizetők napi igény eloszlása az esti órákra koncentrálódik, és csúcsidőben akár 
a populáció fele is a készüléke előtt ülhet, amint ez látható is az 5. ábrán, ahol a szer-
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ver terheltségét mutatjuk különböző előfizetői viselkedések mellett.

Az 5. ábrán láthatjuk referenciaként a szerver terheltségét, ha nincs semmilyen kliens-
kliens feltöltés, illetve amennyiben különböző feltöltési modelleket feltételezünk, amik 
sorban a következők, minden feltöltő feltöltése 300 Kbps, 600 Kpbs, 1200 Kbps ami 
két 600 Kbps-nek felel meg, illetve 1800 Kbps ami 3 db 600 Kbpsnek felel meg. Ezek 
az eredménynek teljesen összhangban vannak a korábbi fejezetben mutatottakkal, hi-
szen ha csúcs időben a populáció fele néz filmet, és egy feltöltés csupán 300 Kbps, 
akkor egy előfizetőre átlagosan 2 kliens jut, és már láttuk, hogy ekkor 25\%-nál töb-
bet nem tudunk megspórolni. Ellenben nagy sebességű feltöltők esetében a feltöltés 
akár 1200 Kbps is lehet, ez esetben egy lejátszásra átlagosan 4 db 600 Kbps-os fel-
töltés jut, ami mellett nincs szükség túl sok szerver kapacitásra, azonban ha a feltöltők 
1800 Kbps-osak, akkor átlagos 6 db 600 Kbps jut mindenkire, és a fentiekben már lát-
tuk, hogy már 5 is elég a szerver mentesítésére. Az elején azért van mégis szükség a 
szerverre, mert hiába van elég feltöltési kapacitás a klienseknél, ha még nincsenek fil-
mek a STB-aikban.

5. Irodalmi áttekintés
Az irodalomban számos munka található mely videó szolgáltatások maghálózatbeli sáv-
szélesség megtakarítását célozza meg különböző nyalábolási technikákat felhasznál-
va [17, 11, 15, 5, 16]. Ezek akkor alkalmazhatóak, ha sokan akarják ugyanazt a videót 
nézni egyidőben, ami általában nem teljesül VoD szolgáltatás esetén.

Számos munkában megjelenik az elosztott tartalmak peer-to-peer-szerű felhaszná-
lásának gondolata a szolgáltatói hálózatokban minőségi VoD szolgáltatás alkalmazásá-
ra. Sok közülük a központi szerver sávszélességen spórol, például [10, 9, 4]. Míg má-
sok hatékony klienst válogató módszert találtak a szegmensek ütemezésére  [9, 14, 2, 
6]. A csúszó ablakos eljárás gondolata és az előny szükségessége is megjelenik szinte 
minden peer-to-peer streaming rendszerben. Azonban egyik sem foglalkozik az előfi-
zető korlátos letöltési kapacitásával miközben időben változik a kliensnek feltöltő másik 
kliensek feltöltői viselkedése. Az előbbiekben megnevezett cikkek fix feltöltést feltétel-
eznek, akár nagy feltöltői kapacitást [6, 9], akár alacsonyat [13, 10]. Továbbá a korábbi 
munkákban feltételezett hagyományos P2P eljárások központi követése nagyon költ-
séges szolgáltatói hálózatban.
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Összefoglalva, nem találtunk olyan munkát mely egyszerre venné figyelembe az ál-
talunk bemutatott paramétereket és összefüggést mutatna a szükséges szerver terhe-
lés, az összegyűjtött előny és a megszakadás valószínűsége között.

6. Összefoglalás
Ezen dolgozatban felvázoltunk egy szolgáltatói VoD rendszert, amely kihasználja az 
előfizetői STB-okban már meg lévő videó szegmenseket, továbbá kiaknázza a feltöl-
tési linken meglévő szabad erőforrások a központi VoD szerver teher-mentesítésének 
érdekében.

Egyáltalán nem triviális, hogyan kell minimalizálni a szerver terheltségét szem előtt 
tartva a minőségi szolgáltatást, különösképpen VCR műveletek megengedése mellett. 
Egy viszonylag egyszerű sztochasztikus modell segítségével megoldást tudunk adni 
mindössze két összetevő segítségével. A szegmens választó algoritmus a következő-
nek letöltendő szelet forrását választja ki (szerver vagy kliens), míg a szerver sebes-
ség optimalizáló dinamikusan változtatja szerver sebességét a feltöltők viselkedése és 
az előny függvényében.

Megmutattuk, hogy az algoritmusok biztosítják, hogy a szervertől és a kliensektől ér-
kező együttes letöltési sebesség nem haladja meg a szolgáltatás számára előre beállított 
letöltési sávszélesség korlátot. Ezen felül a videó szerver feltöltése minimális a szaka-
dásmentes lejátszás feltétel mellett, sőt időben egyenletes a letöltés folyamata alatt. 

Azt is megmutattuk, hogy az előny növelésével hogyan csökkenthető a szükséges 
szerver sávszélesség. Továbbá a videó szolgáltató rendszer szimulációjával alátámasz-
tottuk, hogy hatékonyan csökkenthető a szerver terheltség a felhasználok egymásköz-
ti feltöltésének kihasználásával még csúcsidőben is.

Ez a munka az első, talán legnehezebb lépése egy teljes vizsgálatnak. Számos té-
nyezőt kell még a jövőben figyelembe venni, például hogyan változnak az algoritmu-
sok és az eredmények, ha kliens választásnál figyelembe vesszük a hozzáférési há-
lózat topológiáját és terhelését is. Reméljük, hogy a matematikai megközelítés ellené-
re, sikerült betekintés nyújtanunk az alkalmazhatóság oldaláról is a kliens támogatású 
VoD szolgáltatói rendszerekbe.
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Az előadásban megvizsgáljuk:
melyek a különböző régiók jelenlegi és várható szélessávú előfizetői elé-• 
rési hálózatainak sávszélesség igény mozgatórugói: a személyre szabott 
multimedia tartalmak által támasztott igény fel-és letöltési irányban.
hogyan hasonlíthatóak össze az optikai hozzáférési hálózatok struktú-• 
rái: a pont-pont, aktív ethernet és passzív optikai hálózat (PON), azok 
előnyei és hátrányai
hogyan történt a PON szabványok fejlődése a különböző szabványosí-• 
tási szervezetekben (FSAN, ITU, IEEE)
melyek az új generációs PON architektúrával szemben támasztott követel-• 
mények, a sávszélesség, a meglevő infrastruktúrához történő illeszkedés 
(csillapítás, hullámhossz, kompatibilitás a jelenlegi GPON rendszerrel) 
melyek a különböző új generációs architektúrák, lehetséges fejleszté-• 
si stratégiák

1. A sávszélesség igény mozgatórugói
Mennyi sávszélesség elegendő?
A lakossági sávszélesség igény régiónként és országonként eltérően változik. Az Egye-
sült Államokban a jövőbeni előfizetői huroknak több egyidejű HDTV (high definition TV) 
csatornát, szélessávú internet elérést és minőségi telefonszolgáltatást kell biztosítania. 
Ázsia és Európa számos országában két SDTV (standard-definition TV) csatorna ele-
gendő. Japánban és Koreában, ahol a legnagyobb sávszélességet biztosító szolgáltató 
kerül ki győztesen a versenyből, az 50-100 Mb/s szolgáltatás válik általánossá.

Az 1. táblázatban láthatjuk, hogy a letöltési irányú sebességgel kapcsolatban a külön-
böző régiók más-más elvárást mutatnak. Ebben megjelenik a háztartásonkénti TV ké-
szülékek és felvevők száma, valamint hogy azok HDTV vagy SDTV adást igényelnek-e. 
Szintén különböző a WEB böngészésre igénybe vett sávszélesség.

Az várható az iSuppli felmérései szerint, hogy idővel a sávszélesség igény annak 
megfelelően növekszik, ahogy a távközlési szolgáltatók által nyújtott TV szolgáltatás 
az otthoni szórakozás részévé válik, a HDTV penetráció növekszik, és tért nyernek az 
újabb alkalmazások, mint a távmunka, online játék és a videotelefonálás. Az 1. táblá-
zat becslést ad arra vonatkozóan, hogy a különböző alkalmazások egyidejű felhaszná-
lása mekkora sávszélesség igényt jelent.  Fontos megjegyezni, hogy nem minden fel-
használó fogja az összes alkalmazást használni.
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Sávszélesség (Mbps) 8,00    1,50    0,07    2,00    2,00    1,00    0,25    1,00    

időszak régió
2006-2007 ázsia 0 2 1 1 0 0 1 0 5,3     3,7     
2008-2009 ázsia 1 1 2 2 0 0,5 2 0,5 15,1   10,6   
2010-2011 ázsia 2 0 2 2 1 2 4 1 26,1   18,3   
2006-2007 Kína 0 0 1 0,5 0 0 1 0 1,3     0,9     
2008-2009 Kína 0 2 1 0,5 0 0 1 0 4,3     3,0     
2010-2011 Kína 1 1 2 1 1 1 4 1 16,6   11,6   
2006-2007 európa 0 1 1 2 0 0 1 0 5,8     4,1     
2008-2009 európa 1 1 2 3 1 1 2 0,5 19,6   13,7   
2010-2011 európa 2 1 2 3 1 1 3 1 28,4   19,9   
2006-2007 Japán 0 1 2 10 0 0 1 0 21,9   15,3   
2008-2009 Japán 2 1 2 15 1 4 3 1 55,4   38,8   
2010-2011 Japán 3 0 2 15 2 7 4 2 68,1   47,7   
2006-2007 latin-amerika 0 0 0 1 0 0 0 0 2,0     1,4     
2008-2009 latin-amerika 0 0 1 1 0 0 1 0 2,3     1,6     
2010-2011 latin-amerika 1 1 2 2 1 1 2 1 18,1   12,7   
2006-2007 észak-amerika 1 1 2 2 0 0 1 0 13,9   9,7     
2008-2009 észak-amerika 2 1 3 5 1 1 2 1 32,2   22,5   
2010-2011 észak-amerika 3 2 3 7 2 5 3 1 52,0   36,4   

Egyidőben használt alkalmazások száma háztartásonként

1. táblázat: Sávszélesség igény régiónként, országonként letöltési irányban

Feltételeztük, hogy a videotartalom és a zeneletöltés formátuma MPEG4. A táblázat 
felsorol néhány potenciális alkalmazást és ezek egyidejűleg használt számát háztartá-
sonként, például Észak-Amerikában 2008-2009-ben az egyidejűleg felhasznált HDTV 
csatornák száma kettő. A “maximális felhasznált sávszélesség” oszlopban azt számol-
tuk ki, mennyi a sávszélesség, ha az előfizető minden alkalmazást egyidejűleg hasz-
nál. Mivel az egyidejű felhasználás valószínűsége csekély, az igényelt sávszélességet 
a maximális sávszélesség 70%-nak becsültük.

2011-re Ázsia, Európa, egyes országaiban, Japánban és Észak-Amerikában a le-
töltési sávszélesség-igény várhatóan meghaladja az ADSL2+ maximális kapacitását 
(24Mb/s), ugyanakkor ez még elegendő lehet Kínában és Latin-Amerikában.

Azonban nem csak a letöltési irány sávszélesség-igény növekedése állítja a szol-
gáltatókat kihívás elé, komolyabb feladatot jelent a fel-irányú igények kielégítése. Az 
ADSL2+ ebben az irányban legfeljebb 1 Mb/s-ot biztosít, így a személyes tartalmak fel-
töltése, távmunka és potenciális hálózati back-up szolgáltatások miatt a sávszélesség-
igény egyre inkább szimmetrikussá válik.

A 2. táblázatban, hasonlóan az 1. táblázathoz, megadtuk a feltöltés irányú sávszé-
lességeket, az egyidejű felhasználás sávszélessége itt is a maximális elvi felhasználás 
70%-a. Az ADSL Japán kivételével feltöltés irányban is megfelel a mai igényeknek, négy 
éven belül azonban a szituáció drámai módon változik, 2011-ben az ADSL2+ sem tud 
elegendő sávszélességet biztosítani. Ennek eredményeképpen döntést kell ezeknek az 
előfizetői hurkoknak a migrálásáról hozni, kiválasztva a megfelelő technológiát. Jelen-
leg több mint 200 millió előfizetőt szolgálnak ki ADSL technológiával. Emiatt és egyéb 
üzleti megfontolások következtében egyre több távközlési szolgáltató teljes körű mul-
timédia szolgáltatást akar nyújtani, hozzáférési infrastruktúráját VDSL2 és FTTx irány-
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ban fejlesztve. Azok a szolgáltatók, ahol a tervezett szolgáltatás továbbra is az internet 
elérés és korlátozott SDTV szolgáltatás, az ADSL2+ elegendő marad.
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Sávszélesség (Mbps) 0,25  1,00  0,25  0,07       2,00  1,00  0,13  0,10  Mb/s Mb/s

időszak régió

2006-2007 Ázsia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,6     0,4     

2008-2009 Ázsia 1 0,5 2 1 0 0,5 0 0 1,8     1,3     

2010-2011 Ázsia 2 2 4 2 1 1 1 1 6,9     4,8     

2006-2007 Kína 1 0 1 1 0 0 0 0 0,6     0,4     

2008-2009 Kína 1 0 1 1 0 0 0 0 0,6     0,4     

2010-2011 Kína 1 1 4 2 1 1 0 0 5,4     3,8     

2006-2007 Európa 1 0 1 1 0 0 0 0 0,6     0,4     

2008-2009 Európa 2 1 2 2 1 0,5 1 0 4,8     3,4     

2010-2011 Európa 2 1 3 2 1 1 1 1 5,6     3,9     

2006-2007 Japán 2 0 1 2 0 0 0 0 0,9     0,6     

2008-2009 Japán 4 4 3 2 1 1 1 0 9,0     6,3     

2010-2011 Japán 10 7 4 2 2 1 1 1 15,9   11,1   

2006-2007 Latin-Amerika 1 0 0 0 0 0 0 0 0,3     0,2     

2008-2009 Latin-Amerika 1 0 1 1 0 0 0 0 0,6     0,4     

2010-2011 Latin-Amerika 1 1 2 2 1 1 0 0 4,9     3,4     

2006-2007 Észak-Amerika 1 0 1 2 0 0 0 0 0,6     0,4     

2008-2009 Észak-Amerika 2 1 2 3 1 1 1 1 5,4     3,8     

2010-2011 Észak-Amerika 2 5 3 3 2 2 1 1 12,7   8,9     

Egyidőben használt alkalmazások száma háztartásonként

2. táblázat: Sávszélesség igény régiónként országonként, feltöltési irányban

A letöltési irányú sávszélesség a sikeres IPTV szolgáltatáshoz 20-30 Mb/s lesz, ez 
lehetővé tesz 1 HDTV és 1-3 SDTV csatornát az egyéb alkalmazások mellett. Több táv-
közlési szolgáltató már a 40 Mb/s sávszélességgel tervez.

2. Az optikai hozzáférési hálózatok struktúrái
A szolgáltatóknak fontos döntéseket kell meghozniuk, miközben tervezik az elérési háló-
zat optikai fejlesztését, az FTTH (fiber to the home) kiépítését. Mindenekelőtt azt, hogy 
mely struktúrát, vagy kombinációt fogják alkalmazni? Háromféle alapvető FTTH struktú-
rát szoktak megkülönböztetni: point-to-point (P2P), Active Ethernet (AE) és  PON (pas-
sive optical networking) ez utóbbi ma már szinte kizárólag GPON technológiával.

a P2P egy olyan Ethernet FTTH architektúra, amely struktúrájában hasonló a sod-
rott érpáras kábel telefon hálózathoz; minden végponthoz egy önálló hozzárendelt op-
tikai vezeték van a távközlési központban. Előnye a teljesen passzív kültéri hálózat és 
az elterjedt Ethernet technológia felhasználása.  Hátránya a törzskábel szakaszon lévő 
vezetékek nagy száma és a nagy energiafogyasztású központi berendezés.

az AE a P2P architektúránál nagyobb méretű hálózatok kialakítását teszi lehetővé: 
10.000 optikai szálnál nagyobb törzskábel kezelése már komoly nehézséget jelent. Az 
AE architektúra pont-multipont struktúra, a topológia hasonló az FTTN-hez; a törzská-
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bel egy, az előfizetői hálózat külterületén lévő csomópontban végződik, ahol egy továb-
bi aktív eszköz látja el az előfizetőt. Az üzemviteli költségek (OPEX) általában maga-
sabbak aktív berendezések esetén, ráadásul a kültéri üzemvitel miatt sérülékeny he-
lyen találhatóak, felügyeletet és karbantartást igényelnek. 

a GPON teljes mértékben optikai FTTH felépítésű, amely sok esetben optimális meg-
oldást nyújt. Az AE-hez hasonlóan pont-multipont struktúrában aggregálja a felhaszná-
lókat a kültéri hálózatban, csökkentve a törzskábelben levő optikai szálak számát vi-
szont a P2P-hez hasonlóan passzív kültéri eszközt (az optikai teljesítményosztót, split-
tert) használ.  Az osztó stabil (jóformán soha nem hibásodik meg) és nem igényel hűtést 
vagy energiát. A GPON nagytávolságú (20km) elérést biztosít, és megfelelő sávszéles-
séget biztosít minden alkalmazás számára. Nagyon megbízható, és csak minimális kar-
bantartást igényel, ezáltal alacsonyak az üzemviteli költségek. Hátránya a P2P és AE 
korábbi hálózatokban már megismert berendezéseihez képest a technológia újdonsá-
ga, az üzemeltetők számára szkséges elsajátítandó ismeretek. Nagyszámú előfizető 
kiszolgálására az optimális megoldást jelenti.

Az FTTH struktúrák közötti legfontosabb különbségek, melyek a kiválasztás szem-
pontjából fontosak 

Beruházási és üzemviteli költségek• 
A szükséges optikai szál mennyisége• 
A központban szükséges hardver helyigénye • 
Fogyasztás• 
A központ és az előfizető maximális távolsága• 
a kültéri hálózatban van-e aktív eszköz• 

Az ábrán a fenti szempontok szerint hasonlítottunk össze egy nagy, 20.000 előfizetőt 
és egy kis, 1000 előfizetőt kiszolgáló távközlési központot: a p2p technológiához a 20.000 

előfizetőhöz 45 rack szekrény és 20.000 optikai törzskábel-szál lenne szükséges, az AE 
és a P2P aktív berendezéseinek áramfelvétele a GPON-ét 5-7 szeresen meghaladják.
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3. A PON szabványok fejlődése
A DSL és az FTTH technológiát és a kapcsolódó ajánlásokat párhuzamosan fejlesz-
tették. Az első PON technológiák az 1980-as években alakultak az ITU első generá-
ciós ATM PON (APON) és szélessávú PON (BPON) szabványainak megfelelően. Az 
1990-es évek óta egy, a szolgáltatókat és berendezésgyártókat tömörítő ipari konzor-
cium, az FSAN (Full Service Access Network) is biztosítja az ajánlásokat az FTTH ar-
chitektúrák számára.

A kezdeti PON szabványok, amelyek beleépültek az ITU-T G.983 specifikációkba, 
az ATM technológián alapultak. Ezek leírták a 622 Mb/s le és 155 Mb/s feltöltési irányú 
módszert az APON és BPON szabványokban. De a biztató kezdetek ellenére - noha a 
BPON technológia elért kisebb sikereket – ezek a technológiák a háttérbe szorultak. 

A nagyobb gyártók elkezdték fejleszteni a Gigabit PON-t (GPON), mint az FTTH szol-
gáltatások kiépítésében használt új PON technológiát.  A GPON nagyobb sávszélessé-
ge - 2.488 Gb/s le és 1.244 Gb/s feltöltési irányban,  20 km-es hatótávolsága, valamint 
az ATM-en túlmutató protokoll opciók, melyek lehetővé teszik az Ethernet keret beágya-
zását a GPON keretben (GPON Encapsulation Method, GEM) jelentős előnyt jelente-
nek a  BPON-nal szemben. Jelenleg az ITU-T G.984.1-4 definiálja a GPON technoló-
gia előírásait. A GPON szabványokkal párhuzamosan az IEEE kifejlesztette az EPON 
és GEPON (Ethernet PON) szabványokat. Az IEEE 2004-ben befejezte az EPON/GE-
PON szabványokat az Ethernet First Mile (EFM) project keretein belül, amely az IEEE 
802.3ah ajánlással teljesedett ki. Az EPON/GEPON technológiát teljes duplex módra 
fejlesztették ki,  pont-multipont topológiára, kétirányú szimmetrikus 1 Gb/s sebességgel 
10 vagy 20 km-ig. A 802.3ah szabványok értelmezik az Ethernet point-to-point (P2P) 
összeköttetést is az előfizetői hálózatok kihasználására.

Mind a FSAN-ITU mind pedig az IEEE indított projektet a következő generációs,10 
Gb/s sávszélességű PON szabványosítására. Számos opció megfontolás alatt van, 
amelyek alapján az FSAN-ITU ajánlott egy hullámhossz-blokkoló szűrőt a létező GPON 
végberendezésekhez (ONT), hogy lehetővé tegyék az újabb generációs PON techno-
lógiákkal való együttműködést.  

4. Az újabb generációs PON hálózatokkal szemben támasztott 
követelmények
Ma a sikeres kereskedelmi triple play szolgáltatási csomagokat felhasználónként már 
20-30 Mb/s sávszélességgel kínálják. Bár a mai technológiák alkalmasak a középtávú 
igények kielégítésére  a 2011 –ig történő előrejelzések szerint, de vannak olyan trendek 
illetve előrejelzések is, amik szerint HDTV, 3D képesség, többszörös képek és kamera 
beállítások stb, mind a sávszélesség további folyamatos növekedését jósolják.

Az FSAN tagjai olyan célokat határoztak meg a következő generációs PON (NG 
PON) számára, amely a sávszélességet költség-hatékonyan növeli, ugyanakkor meg-
őrzi a korábbi GPON beruházások értékét. Ezeket az igényeket a következőképpen 
tudjuk összefoglalni:
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Négyszeresére kell növelni a sávszélességet (a GPON 2.5 Gb/s-hez ké-• 
pest)
Figyelembe kell venni a kültéri optikai hálózatok csillapítás követelményeit• 
Figyelembe venni a GPON hullámhossz kiosztását • 
Minimális szinten tartani a media access control (MAC) layer változtatásokat • 
Lehetővé tenni a GPON-nal közös optikai hálózaton az együttműködést• 
A lehető legtöbb hálózatban levő berendezést fel kell használni (OSP passzív • 
elemek, ONT, menedzsment rendszer)
Biztosítani a hálózat és a szolgáltatások egyszerű migrációját• 
Minimalizálni kell a migrációs költségeket• 

A további célkitűzések arra vonatkoznak, hogy növeljük a hozzáférési hálózat fizikai 
távolságait és a passzív osztási arányokat (32-64-128). Az IEEE-nek hasonlók a céljai, 
de ők a 10G time division multiplexing (TDM) EPON megoldásra koncentrálnak. Bár-
milyen együttműködés a 10G EPON és a meglevő EPON között  új hullámhosszak be-
vezetését jelenti.

5. Új generációs PON architektúrák, fejlesztési stratégiák
5.1. Új generációs architektúrák új PON hálózatokban

10G TDM PON
Az új generációs passzív optikai hálózatok (NG PON) legegyszerűbb megvalósítása 
a tiszta 10 Gb/s PON, azoknál a szolgáltatóknál, ahol az együttműködés az egy pasz-
szív optikai hálózaton belül (PON) nem követelmény. A 10G TDM PON megfelelő meg-
oldás azoknál a szolgáltatóknál, akik a PON technológiát még nem vezették be, vagy 
olyan területeken, vagy törzskábel szakaszokon ahol a GPON még nem üzemel, vagy 
a meglevő GPON szolgáltatást teljes egészében kiváltják. Mindenesetre megfontolan-
dó technológia, ha figyelembe vesszük az GPON kompatibilis új generációs technoló-
giák komplexitását és az együttes üzemeltetés költségeit.

A legfontosabb műszaki feladat a sávszélesség négyszeres megnövelésekor a vevő 
érzékenység megnégyszerezése vagy az optikai adó teljesítmény növelése kb 6 dB-lel: 
az optikai eszköz gyártók keresik annak a módját, hogyan lehet ezt a meglevő eszkö-
zökre kiterjeszteni, illetve fejlesztik az újabb technológiát. A tiszta 10G PON ugyanazo-
kat a hullámhosszakat használja, mint a GPON (1490 le- és 1310 feltöltési irányban). 
A feltöltési irányú sebesség növelése nagyobb problémát jelent:  a 2,5 Gb/s viszony-
lag egyszerűen megvalósítható, de a 10 Gb/s elérése problematikus a szokásos DFB 
(distributed feedback) lézerek direkt modulációjával a lézer chirp ( pillanatnyi  frekven-
cia változása) miatt. Ezért vagy drágább modulációs eljárást kell használni, vagy pedig 
be kell vezetni az 5 Gb/s, eddig nem szokásos közbenső sebességet, egyelőre még 
nem dőlt el, hogy az ipar melyik megoldást választja
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WDM PON
A WDM PON több implementációja lehetséges: a tiszta WDM PON olyan architektú-
rát jelent, ami minden előfizető számára saját hullámhosszat biztosít, közösen használt 
passszív optikai hozzáférési hálózaton.

A Korea Telecom kísérleti jelleggel bevezetett egy WDM PON megoldást. Ebben 
az ONT-k hullámhossz-zárt (wavelenght-locking) technikát használnak, melynek az 
a lényege, hogy az OLT biztosítja azt a referencia-hullámhosszat megadó forrásjelet 
(seed signal), ami alapján az ONT ki tudja választani a hozzárendelt hullámhosszat, 
majd a továbbiakban ezen a hullámhosszon működik. Ezzel a módszerrel elkerülhető 
az, hogy nyilván kelljen tartani azt, hogy melyik előfizető milyen „színű” ONT-t kapott, 
azaz melyik λ tartozik hozzá. Ez a módszer korlátozza a hálózattervezés rugalmas-
ságát és skálázhatóságát, a hálózattervezés során figyelembe kell venni a az adat-
csatornák mellett az optikai referencia forrásjel teljesítményigényét is. A megközelí-
tés komplexitása és költségessége korlátozzák a módszer alkalmazhatóságát FTTx 
törzskábel megoldásként.

Egy másik megoldás szerint minden egy PON-on belül előfizetőhöz más hullámhosz-
szon működő ONT kerül. Ez komoly nyilvántartási és tartalékalkatrész-készletezési fel-
adatokat ró az üzemeltetőre. A feladat megoldása lehet a hangolható lézer is, ez azon-
ban drága és komplex, a hőmérsékletingadozásra érzékeny végberendezést jelent.

Egy vonzóbb megoldás olyan lézer modulok használata, melyek hullámhossza üzem-
be helyezéskor beállítható és rögzíthető akkor, amikor a PON-on kijelölt csatorna hul-
lámhossza már ismert. Ilyen eszközt még nem fejlesztettek ki de az elképzelés labor-
körülmények között körvonalazódik, és tovább fejlesztik.

Az OLT oldalon több WDM csatornát kell végződtetni, minden csatornához egy kij-
elölt optikai adó-vevő tartozik. Ez jelentős fejlesztést igényel, magas szinten integrált 
WDM multiplexert/demultiplexert és lézert, hogy megtarthatók legyen a passzív optikai 
hálózatok hagyományos előnyei: a kis berendezés helyigény a távközlési központok-
ban, alacsony áramfogyasztás, egyszerű optikai szál kezelés

5.2.Új generációs több-sebességű architektúrák meglévő  GPON hálózatokban
A következőkben megvizsgálunk néhány olyan architektúrát, amely biztosítja az NG 
PON és s GPON együttműködését egy passzív optikai hálózaton belül. A cél az, hogy 
a működő GPON ONT végberendezések változatlanul működhessenek tovább.

A több-sebességű modellben lehetőséget kell arra találni, hogy egy MAC (media ac-
cess control) szabályozza a GPON és a 10G PON működését.

Hullámhossz osztás
A hullámhossz osztás (wavelenght diversity) alatt azt értjük, amikor GPON és a 10G 
PON azonos optikai szálon, de más-más hullámhosszon működik. Letöltés irányban pl. 
a GPON a 1480nm, a 10G PON az 1500 nm, feltöltés irányban pedig a GPON az 1310 
nm, az NG PON az 1330 tartományt használja. A feltöltés irányban lehetséges azon-
os hullámhossz használata is, ebben az esetben az OLT értelmezi és választja szét a 
különböző sebességű időréseket. Az ONT oldalon az idegen hullámhosszakat blokkol-
ni kell, ehhez be kell építeni egy szűrőt ( wavelenght-blocking filter, WBF) – ezt egyéb-
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ként az FSAN már javasolta a G.984.5 ajánlásban. Az architektúra kiépítése során az 
RF overlay megvalósíthatósága kérdésessé válhat.

Az optikai büdzsé az ONT oldali beépített szűrők, az OLT oldali összegzők és a 10G 
PON miatt összesen 8 dB-lel csökken, a szűrők költségnövekedést is jelentenek.  A 
migráció során az összegzők vagy az új kombinált OLT-k beépítésekor a szolgáltatás 
rövid időre kiesik.

MWDM beágyazott GPON
A WDM terminológia használja a sűrű (dense, DWDM) és ritka (course, CWDM) fogal-
makat. Az optikai hozzáférési technológiában értelmezik a közepes (medium) hullám-
hossz osztás fogalmát is.  A PON szabványok jellemzően a lefelé történő forgalmat az 
1480-1500 nm közötti tartományban rögzítik, ami gyakorlatilag egy CWDM „csatorna” 
20 nm sávszélességét jelenti. Az MWDM ezt a tartományt 5 nm-es osztással négy csa-
torna számára felosztja és így négy 2,5 Gb/s jelet lehet leküldeni ugyanabba a passzív 
optikai hálózatba, megnégyszerezve a le-irányú sebességet. A különböző hullámhosz-
szakat MWDM szűrőkkel kell szétválasztani,   minden egyes ONT mellé kerülhet szű-
rő. Olcsóbb megoldásként, kaszkádosított OSP esetében a meglévő 4-es teljesítmé-
nyosztókat (splitter) le lehet cserélni hibrid osztóra: ebben az esetben az osztó mögöt-
ti szakaszon már csak egy hullámhossz van jelen 2,5 Gb/s sebességgel, ami már csak 
8 ONT-re oszlik meg, tehát az egy ONT-re jutó átlagos letöltési sebesség 75 Mb/s –ról 
300 Mb/s-ra növekszik, az ONT-t ezzel gyakorlatilag NG PON képessé téve.

Feltöltési irányban az ONT-k változatlanul az 1310 nm-es tartományt használják. Az 
OLT  MAC-ben (media access control) apró változtatás, hogy minden ONT-t hozzá kell 
rendelni a megfelelő le-irányú MWDM csatornához is, egyéb változás nincs, az ONT-
ket nem kell cserélni.

Elektronikusan beágyazott (stacked) moduláció
Az elektronikus stacked moduláció esetén a GPON és a 10G PON ugyanazt a hullám-
hosszat használja, de a 10 Gb/s optikai intenzitás modulációjával, ez azt jelenti, hogy 
a kisebb sebességű GPON jel egy bitje a 10G PON négy bitjének felel meg. A két jelfo-
lyam fázisban van, a jelek felfutó élei egybe esnek. A GPN ONT szinkronizáció megtar-
tása úgy lehetséges, hogy a 10Gb/s modulációs indexe kisebb mint 50%, igy a GPON 
ONT jól definiált átmeneteket kap. A 10G PON ONT-k detektálják a négyszeres sebes-
ségű biteket, amelyek az alacsonyabb sebességű jel mellett megjelennek. A szemáb-
ra jól szemlélteti az elvet:

Feltöltési irányban ugyanez az elv megvalósítható, a különböző ONT-k azonos hul-
lámhosszat használnak, az adatcsomagokat a szokásos időosztással továbbítva.

A NG PON architektúráit és azok fő jellemzőit a következő táblázatban foglaltuk össze:
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Architektúra opció Változás az 
optikai büdzsében 
a GPON-hoz 
képest

Változás a passzív 
hálózatban

GPON 
együttműködés 
egy PON-ban

Költség-hatás

le fel
10G TDM PON 10G 1-10 G  -6 dB nincs változás nincs 10G optika
WDM PON 100m-

1G/előfiz
ető

 +12 és +14 dB 
között

hullámhossz osztás 
teljesítményosztás 
helyett, seed lézerforrás

nincs OLT lézerek száma x32, 
hullámhossz-zárt onT lézer

10G Hullámhossz osztás 10G 1-10 G  -8 dB nincs változás igen 10G optika, extra GPON optika az 
integrált OLT-hez, hullámhossz-
blokkoló szűrő az ONT-be

MWDM  beágyazott GPON 10G 1,25 G  0 és +2 dB között splitter csere (hibrid 
splitter: wdm és 
teljesítmény osztás)

igen, a meglevő 
előfizetőknek is 
javulást jelent

OLT lézerek száma x4, 
hullámhossz-blokkoló szűrő az 
ONT-be, hibrid splitter

Elektronikusan beágyazott 

moduláció
10G 1-10 G  -11 dB nincs változás igen 10G optika, elektronikus moduláció

Sávszélesség

3.táblázat: Sávszélesség igény régiónként országonként, feltöltési irányban

5.3. Fejlesztési stratégiák
A 10G PON megvalósítható opció, bár az optikai eszközgyártók részéről komoly fejlesz-
téseket igényel a mind a sávszélesség követelmények mind, pedig az elvárt optikai bü-
dzsé teljesítése. Várható, hogy valamelyik 10G architektúrát a szolgáltatók a meglevő 
optikai hozzáférési technológiák mellett be fogják vezetni a következő években.

A fejlesztés költségeit tekintve a legkisebb beruházást az MWDM beágyazott GPON 
jelenti, mivel ez felhasználja meglevő infrastruktúrát, a meglevő ONT technológiával. 
A 10G TDM PON és az egyéb több-sebességű 10G PON architektúrák bevezetése je-
lentősen több költséget jelent, mert a 10G optika gyártástechnológiája a jelenlegi op-
tikai büdzsével tervezett optikai hálózatokban még nem teljesen kiforrott. A jelenlegi 
technológiai viszonyok mellett a tisztán WDM PON megközelítés túlságosan magas 
költségekkel jár: a komplex forrásjel generátor seed lézerek, a hullámhossz osztók, a 
hullámhossz-zárt optikai adók az ONT-ben túlzottan bonyolulttá teszik a  technológiát, 
amely még nem alkalmas a nagy tömegű bevezetésre.

Az opciók egybevetésével megállapíthatjuk azt is, hogy a több-sebességű NG PON 
és az MWDM PON kombinációjával elérhető a 40 GB/s sávszélesség, melyet különbö-
ző fejlesztési lépésekkel érhetünk el:

2,5 Gb/s GPON fejlesztése 10G PON hálózattá elektronikus vagy tisztán • 
TDM 10G PON  bevezetésével. Ez a 2010-2011 időszakban több szolgálta-
tónál várható, majd a 4 λ bevezetése mindegyik 10G PON –ra, ez hosszú tá-
von, 2012 után várható
1 GPON fejlesztése MWDM beágyazott technológiával, ezzel a 10G sebes-• 
ség már elérhető: a bevezetés a mai technológiákkal lehetséges, elképzelhe-
tő, hogy lesznek olyan szolgáltatók, akik ezt már 2008-2009-ben megteszik, 
a technológia bevezetése gazdaságos. A fejlesztés második lépéseként a 10 
G PON optika bevezetésével mind a 4 λ 10 Gb/s sebességre történő migrá-
lásával a hosszabb távú 40 Gb/s elérhető
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FTTx technológiai irányok és alkalmazásuk  
a szolgáltatók szemszögéből

Szalai Norbert
SCI-Network zRt. 

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Kivonat
Az előadás elején összefoglaljuk azokat az alkalmazásokat, amelyek a felhaszná-
lók mai és holnapi igényeként jelentkeznek a távközlési szolgáltatók felé, majd 
részletezzük a szóba jöhető FTTx technológiai irányokat (PON, Active Ethernet), 
elvégezve ezek összehasonlító elemzését. Áttekintjük a piacon megjelent korsze-
rű megvalósításokat. Kitérünk a megoldások megbízhatósági és adatbiztonsági 
kérdéseire. Megvizsgáljuk, milyen előnyökkel jár a szolgáltatások teljes körének 
optikai szélessávú hozzáférési hálózaton történő megvalósítása.

Az előadás második részében bemutatjuk az optikai hozzáférési hálózatok al-
kalmazásának potenciális előnyeit egy komplex szolgáltató szemszögéből, külö-
nös tekintettel a CAPEX és OPEX minimalizálására. A megoldásoknál a területen 
élenjáró Zhone Technologies (USA) eszközeivel szerzett tapasztalatokról is be-
számolunk.
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Előfizetői igények
A folyamatosan megjelenő új alkalmazások, például az IPTV, HDTV, Video on Demand, 
Video sharing, Video calling, Online Storage, Peer-to-Peer, 3D Gaming, egyre fokozó-
dó sávszélességi és minőségi igényeket támasztanak a szolgáltató hozzáférési háló-
zatával szemben. A növekedés üteme az 1. ábrán látható. A réz alapú technológiáknak 
már a korlátait feszegetjük. Ahhoz, hogy a tovább növekvő igényeket ki tudjuk szolgál-
ni, elkerülhetetlennek látszik, hogy egyre közelebb és közelebb toljuk az optikai háló-
zat határát az előfizető felé. A 2. ábrán láthatjuk a réz alapú hozzáférési hálózatok le-
hetőségeit, a 3. ábrán pedig az optikai hozzáférési hálózatok által kínált jelentős se-
bességtöbletet.

1. ábra Sávszélesség igények folyamatos növekedése
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2. ábra Réz alapú hálózattal elérhető sebességek

3. ábra Optikai hálózattal elérhető sebességek



225

(G-)PON és Active Ethernet
Jelenleg két alapvető technológiai irányzat, az Active Ethernet és a PON (Passive Opti-
cal Network) terjed az FTTx megoldások területén. Az biztosan elmondható, hogy egyik 
sem kínál mindent kielégítő megoldást minden helyzetre. Az Active Ethernet megoldás 
esetén sok optikai portos switch-ekből épül fel a hálózat. Az optikai szakasz véget ér-
het már az utcán, egy szekrényben vagy oszlopon (FTTc, ekkor természetesen gon-
doskodni kell az energiaellátásról és a környezeti határértékeknek való megfelelőség-
ről), vagy elmehet egészen a lakó- vagy társasházig (FTTh, FTTb).

Az Active Ethernet hálózat felépítését a 4. ábrán láthatjuk.

4. ábra Active Ethernet hálózat
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A PON (Passive Optical Network) alapú megoldások közös jellemzője az osztott opti-
kai hozzáférésű hálózat, a központi oldal (OLT) és az előfizetői oldal (ONT) között csak 
passzív optikai osztók (Splitterek) vannak. A G-PON (Gigabit Passive Optical Network, 
ITU-T G.984) és a (G)E-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network, IEEE802.3ah) 
a két versenyző ezen a területen. Szót kell ejtenünk a biztonság kérdéséről is, hiszen a 
PON hálózat fizikailag osztott, csak logikailag pont-pont működésű, ezért a lehetséges 
visszaélések ellen titkosítással védekeznek, hasonlóan a kábeltv rendszerekben elter-
jedt megoldásokhoz, ahol ez a probléma szintén felmerül. Az 5. ábrán a G-PON háló-
zat felépítését láthatjuk.

5. ábra G-PON hálózat
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Szolgáltatások
A szolgáltatások egy hálózaton való megvalósításának területén akkor van a legköny-
nyebb dolgunk, ha mindent IP felett tudunk megvalósítani. Az adatátvitel területén ez 
nem jelent gondot, hiszen már TDM keretek is átvihetők IP felett un. Pseudowire tech-
nológiákkal. A hang esetén sem ütközhetünk nagy ellenállásba, hiszen napjainkban már 
széleskörűen elterjedtek a VoIP megoldások. A TV/videó esetén megoldást jelenthet az 
IPTV, de ennek elterjedésére még csak mostanában kezdődik. Ha nincs lehetőségünk 
IPTV megvalósítására, de mégis szeretnénk szolgáltatni, akkor vagy ki kell építenünk 
párhuzamosan a hagyományos HFC rendszert, vagy, ha G-PON megoldást választot-
tunk, akkor kihasználhatjuk az un. RF-Overlay (6. ábra) lehetőséget, ami a G-PON há-
lózaton TV szolgáltatást is lehetővé tesz ugyanazon az üvegszálon, szintén egy háló-
zaton megvalósítva az összes szolgáltatást. A visszirányúság, ami extra igényként je-
lentkezhet, szintén megoldható.

6. ábra G-PON és hagyományos TV (RF-Overlay)
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Komplex Megoldások
A 7. ábrán láthatjuk, hogy egy Zhone Multiservice Access Concentrator segítségével a 
szolgáltatások milyen széles körét tudjuk megvalósítani. A központi eszköz képes GPON 
és Active Ethernet szolgáltatást egyaránt végződtetni. Az ábrát kibővíthetnénk a kábeltv 
szolgáltatást megvalósító komponensekkel is, legyen az IPTV vagy RF-Overlay segítsé-
gével megvalósított  analóg v. digitális kábeltv. A következő szinten, az utcai szekrény-
ben, oszlopon, vagy akár a házban elhelyezett gyűjtőpontból nyújthatjuk az Ethernet,  
Kábeltv, ADSL2+, VDSL2, SHDSL, EFM, POTS, ISDN szolgáltatást az előfizetőnek.

7. ábra Multiservice Access Concentrator lehetőségei

Az, hogy kinek melyik a jobb választás, az nagyban függ a szolgáltató meglévő inf-
rastruktúrájától, a meglévő vagy potenciális előfizetőitől, a nyújtani kívánt szolgáltatá-
soktól.
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GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása  
a Magyar Telekom hálózatában

Nagy Tamás
Magyar Telekom NyRt. – PKI Fejlesztési Igazgatóság

Kivonat
A multimédiás szolgáltatásokat is tartalmazó integrált (3-play) megoldások sáv-
szélesség igényeinek növekedése a közeljövőben igen jelentős lesz. A várható 
és remélt tömeges felhasználás a hálózat kialakításában azt a feladatot jelenti, 
hogy – távolságkorláttól függetlenül – a kívánt sávszélességeket minél több he-
lyen, az előfizetőknél minél nagyobb számban tudjuk biztosítani. Ezen követel-
ményeknek, jövőállóan, a fényvezető kábeles rendszerek, ezen belül is a GPON 
rendszerek tudnak megfelelni.

A Magyar Telekom elindította a GPON rendszerek első kiépítését és a tervezi a 
későbbi tömeges méretű alkalmazását is. Az előadás röviden összefoglalja a GPON 
rendszerek elvét, működési jellemzőit, rendszerelemeit, sajátosságait, előnyeit, a 
szolgáltatási követelmények teljesíthetőségét. Bemutatja az alkalmazási lehetősége-
ket a hálózat fejlesztésében, a különböző kiépítésekben és megvalósításokban.

1. Sávszélesség növekedés az előfizetőnél
A képek és elsősorban a mozgó képek napjaink legfontosabb információs, ismeretter-
jesztő, szórakoztatási és művészeti célú eszközei. A kezdeteket még a XIX. században 
a különböző képrögzítési eljárások és a mozgó képek közönségnek történő bemutatást 
szolgáló első mozik jelentették. Sok évtizede az otthonokban is lehetőség van távolról 
továbbított mozgó képeket nézni, ezt a televízió tette lehetővé. A televíziózást ma min-
den idők leghatásosabb kommunikációs médiumának tartják.

Napjainkra, a technikai fejlődésnek köszönhetően már szinte bárhol, bármikor hódol-
hatunk annak a szenvedélynek, hogy mozgó képeket nézzünk: a digitális fényképező-
gépek, mobil telefonok, az mp4 és az új iPod lejátszók, az egyes GPS navigációs esz-
közök, a mobil TV, a hordozható DVD-k mind alkalmasak erre.

A kényelemről és a minőségről azonban senki nem akar lemondani és ezt mindenki ott-
hon szeretné megkapni. Álljon rendelkezésre digitális TV műsor lehetőleg nagyképernyős 
LCD vagy plazma TV-n, 7.1-es házimozi rendszerrel, gyors internet elérés a kívánt olda-
lak megtekintéséhez, képek le és feltöltéséhez, a Youtube-on a videók le és feltöltéséhez 
és még olcsón lehessen is telefonálni. A Tv-n a kép is lehetőleg legyen HD minőségű.

A Magyar Telekom integrált formában, a 3-play szolgáltatásaival; hang, internet, SD 
és HD TV stream, mindezt tudja ajánlani.

Az egyes szolgáltatásokon belül a legnagyobb sávszélességet a HD minőség (mű-
sorok, VoD) igényli. Egy lakáson belül több TV, és TV-nként különböző műsorigények 
esetén ez akár 30-40 Mbit/s is lehet.
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Felvetődik a kérdés: milyen megoldással lehet 
ezt a sávszélességet (30…40 Mbit/s, de akár 100 Mbit/s-ot),• 
távoli pontokon (egy adott tápterület legtávolabbi előfizetőjének is, akár több • 
km távolságra),
tömegesen (~mindenkinek)• 

nyújtani az előfizetőknek?
A választ erre egyértelmű: az aktív vagy passzív fényvezető kábeles rendszereket 

kell alkalmazni. Ezeknél a rendszereknél szinte nincs sebesség- és távolságkorlát, ké-
pesek biztosítani a szükséges kapacitásokat, amennyiben a hálózatot egészen az elő-
fizetőig építjük meg, azaz Fibre To The Home, FTTH kialakítást választunk.

Az infrastruktúrális (fényvezető kábeles hálózat, áramellátási igény, elhelyezés, stb.) 
szempontokat is figyelembe véve a passzív rendszerek kedvezőbbek, ezek közül is a 
GPON rendszer rendelkezik a legtöbb előnnyel. 

2. A GPON rendszer és jellemzői
A GPON (Gigabit capable Passiv Optical Network) olyan Gigabit sebességtartományú 
fényvezető kábeles pont-multipont rendszer, ahol a központi berendezést, az OLT-t 
(Optical Line Termination) és a végponti eszközöket, az ONU/ONT-ket (Optical Network 
Unit/Optical Network Termination) passzív hálózat kapcsolja össze. FTTH kiépítésben 
az eszköz az ONT. Az egyes passzív hálózatok az OLT PON kártyáin a PON portok-
hoz kapcsolódnak. A PON hálózat jellemző fa struktúrájában optikai teljesítményosztó-
kat, splittereket alkalmaznak.

A jelenleg szabványosított GPON rendszerben elérhető legnagyobb átviteli sebes-
ség downstream irányban 2,5 Gbit/s, 1490 nm-es hullámhosszon, upstream irányban 
1,2 Gbit/s, 1310 nm-es hullámhosszon. Tehát az egyes irányok szétválasztása hullám-
hossz osztással történik. A rendszerben alkalmazható egy harmadik hullámhossz is, az 
1550 nm-es, kábeltévé jelek átvitelére. 

A GPON rendszerben elméletileg 60 km áthidalása lehetséges. Az ONU/ONT-k kö-
zötti legnagyobb megengedett távolság különbség 20 km. A legnagyobb osztásarány 
elvi lehetősége1:128, a mai technikai lehetőségekkel 1:64 arány érhető el reálisan. 
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1. ábra. A GPON rendszer általános felépítése
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A GPON rendszer az alábbi fő jellemzőkkel, előnyökkel rendelkezik:

Keretszervezés, GEM (GPON Encapsulation Method), a rendszerben olyan keret-
szervezést és mappelést, enkapszulációt valósítottak meg, amely alkalmas a hang, 
Ethernet, ATM átvitelére. Ez a módszer hasonló az általános keretszervezési folyamat-
hoz, a GFP-hez.

A változó hosszúságú Ethernet kereteket nem egyben, hanem meghatározott kere-
tekre szétbontva továbbítják. Ennek következtében lehetőség van fix hosszúságú és 
periodikus keretezés alkalmazására. Ebben az összecsomagolt kereteket a GEM pro-
tokoll által meghatározott időrésekben továbbítják. Ennek az enkapszulációs módszer-
nek a nagy előnye, hogy szigorúbb minőségi követelmények határozhatók meg, példá-
ul a késleltetésben, valamint az egyes keretek kihasználtsága megnövelhető. A GEM 
ezért attraktív, hatékony és egyszerű. 

Információáramlás: a GPON rendszerekben downstream irányban az OLT-től minden 
ONT-hoz eljut az OLT által küldött információ (broadcast). Az OLT megcímzi az egyes 
ONT-knak szóló tartalmat, ezzel érhető el, hogy az adott ONT csak a neki szánt infor-
mációt dolgozza fel.

Upstream irányban az ONT-k osztott közegnek látják az optikai hálózatot, melyben 
közösen használják a rendelkezésre álló sávszélességet. Egyazon időpontban csak 
egy ONT kommunikálhat az OLT-vel, az időszelet meghatározása központosított, és 
ezt az olT vezérli. 
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2. ábra. Jeltovábbítás a GPON rendszerben

Forgalmi osztályozás, QoS: az ONT különböző előfizetői portjain megjelenő szolgál-
tatások (hang, internet, IPTV) az ONT-n belül egy osztályozás után különböző GEM por-
tokra kerülnek. A GEM portokat priorizálják és összerendelik az OLT felé történő kom-
munikációt biztosító átviteli konténerekkel, a T-Cont-okkal (Transmission Container).

A T-Cont-okban van lehetőség az egyes forgalmakhoz különböző minőségi osztályo-
kat és sávszélesség felhasználásokat rendelni. 
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3. ábra. Az ONT felépítése

Sávszélesség felhasználás, BA (Bandwidth Allocation): az egyes ONT-k esetén a fel-
használható sávszélességet az OLT határozza meg és erről információt küld minden 
ONT-nek, egy sávszélesség térkép formájában. Ez a statikus sávszélesség kiosztás, 
SBA (Static Bandwidth Allocation). Ebben az esetben az adott ONT megkapja a meg-
határozott sávszélességet, függetlenül attól, hogy használja-e vagy nem. Állandó sáv-
szélesség igényű felhasználás esetén, mint a hang, vagy alacsony hálózati kiépítés 
esetén ez a konfiguráció kedvező.

Nagyobb kapacitás igények (internet, IPTV) és kiterjedtebb hálózatok esetén szük-
séges a kiosztott sávszélesség jobb kihasználása, azaz a nem használt sávszélessé-
gekre is szükség van. Ennek érdekében a sávszélesség kiosztási módszernek dinami-
kusnak kell lennie, ez a DBA (Dinamic Bandwidth Allocation). 

DBA alkalmazása esetén a sávszélességeket ONT-nként és T-Cont-onként lehet ki-
osztani és ez változhat az ONT-ktől érkező igények alapján, vagy a forgalmi mérések 
eredményeként, vagy akár időrésenként is.

A sávszélesség kiosztás az egyes T-Cont-okra az alábbi lehet:
fix: állandóan rendelkezésre áll• 
garantált: ha a T-Cont használja, rendelkezésre áll, ha nem használja, másik • 
T-Cont felhasználhatja
nem garantált: ha más T-Cont nem használja, felhasználható• 
best-effort: ha nincs más prioritású forgalom, a T-Cont felhasználhatja, de nincs • 
garancia arra, hogy ez a sávszélesség rendelkezésre áll.

Hibajavítás, FEC(Forward Error Correction): átviteli minőség javítása. Az adó oldalon 
az átvinni kívánt információt kódolják és további, redundáns biteket alkalmaznak. Álta-
lában a Reed-Solomon RS(255,239) módszert használják, ahol a kód 255 byte hosszú, 
ez tartalmazza a 239 byte adatot és a 16 byte-nyi redundanciát. A redundancia lehető-
vé teszi az átviteli hibák detektálását, javítását. Ezzel a módszerrel 3-4 dB javulást le-
het elérni az átviteli szakasz teljesítménymérlegében, ami lehetőséget ad nagyobb se-
bességek átvitelére, nagyobb távolságra.
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Titkosítás, AES (Advanced Encryption Standard): mivel a GPON rendszer downstream 
irányban pont-multipont típusú, az OLT-től küldött információ minden ONT-hez eljut. Biz-
tonsági fenyegetettség merülhet fel, ha egy ONT meg tudja szerezni a nem neki cím-
zett adatokat. Ennek elkerülésére, az információk védelmére az AES elvet használják, 
amely 128 bites véletlenszerű titkosítási eljárást alkalmaz. Upstream irányban a rend-
szer pont-pont típusú, azaz az ONT-től az OLT felé menő információk egyediek, azt más 
ONT nem láthatja. Ezt a képességet tudják felhasználni a titkosítási kulcsok továbbítá-
sára. Az egyes ONT-k „bejelentkező” információt, kulcsot küldenek az OLT felé. Ameny-
nyiben ezt az OLT felismeri és azonosítani tudja, új kulcsot küld a megfelelő ONT-nek. 
Az ONT ezt eltárolja és ezután ez a kód változtatási folyamat periódikusan ismétlődik. 
Ezzel a megoldással a rendszerben megfelelő védelmet lehet biztosítani.

3. Hálózati kialakítások
A közeljövő nagyarányú fejlesztései a hálózat kialakításában az alábbi feladatokat je-
lentik:

Az OLT telepítési helyszínein, a központi átviteli csomópontokban biztosítani kell a 
berendezések elhelyezését, a beérkező nagy mennyiségű fényvezető kábel fogadá-
sát, kifejtését, rendezését. Új, nagy kapacitású és portsűrűségű optikai rendezők alkal-
mazása kerül előtérbe.

A törzs és elosztó hálózatot elő kell készíteni az új fényvezető kábelek telepítésére. Új, 
korszerű, gyors, megbízható megoldásokat (mikrocsövek, mikrokábelek, bemarásos ká-
belfektetés, optikai szálelosztó dobozok) vizsgálunk, elemezzük ennek költséghatékony 
telepítési, alkalmazási lehetőségeit.

Az optikai osztók típusainak meghatározása, elhelyezési módjai új hálózattervezési 
elvek kidolgozását teszik szükségessé, sok esetben lehetőség van a splitterek már meg-
lévő kötésszerelvényekben történő elhelyezésre is. Szintén a tervezés, üzemeltetés te-
rületét érinti a splitter beillesztése a hálózatba: csatlakozó használata esetén a bővítés 
rugalmasan megoldható, de a csatlakozók védelmét meg kell oldani és nagyobb lesz 
az adott szakasz csillapítása. Hegesztett kötések esetén az elhelyezés  válik egysze-
rűbbé és nem növekszik jelentősen a szakasz csillapítása, de az OLT és a PON portok 
kihasználtsága rosszabb lesz. 

Az előfizetők elérésénél, az épületeken belüli hálózati kialakításoknál további meg-
fontolásokat igényel a fényvezető kábelek építésének módja és mértéke.  Új alkalma-
zásokkal (csökkentett hajlítási sugarú kábel; laza belső szerkezetű, önálló „optikai ká-
bel szálakból” álló kábel) várhatóan egyszerűsíthető, gyorsítható a telepítés. Egyedi 
tervezési megfontolásokat igényelnek az egyes esetekben az azonnal megépítendő 
szakaszok kiválasztása és azoké, amelyeket később, az előfizetői igények megjelené-
sekor is elegendő telepíteni. Kihasználva a GPON hálózat egyik előnyét, az épületek-
ben is elhelyezhetünk splittereket, ezzel egyrészt optimalizálhatjuk a hálózatban tele-
pítendő fényvezető szálak mennyiségét, másrészt az előfizetői bekapcsolások megva-
lósítása könnyebbé válhat.
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A lakáson belül az aktív eszközök elhelyezésénél és azok összekapcsolásánál is új 
megoldások szükségesek, elsősorban a lakáson belüli fényvezető kábel és a GPON 
onT telepítésekor.

4. GPON alkalmazások
A GPON rendszereket a közeljövőben több területen is alkalmazni kívánjuk. A Magyar 
Telekom stratégiai terveivel összhangban az új rendszerek megjelennek új zöldmezős 
építéseknél, lakóparkoknál, nagyvárosi tömbházas és családi házas területeken is. Az új 
fényvezető kábeles hálózati kiépítésekkel nagyobb területek lefedése valósítható meg, 
az előfizetők számára nagyobb sávszélességű szolgáltatás adható.
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Szolgáltatás tudatos kontroll és számlázás  
a mobilinternet szolgáltatásban

Basa István Tas – Kovács Gyula
Pannon GSM Távközlési Zrt, Műszaki Divízió

2040 Baross u.165/2.

Kivonat
Az egyre népszerűbb szélessávú mobil internet szolgáltatással, az internet és a 
mögötte rejlő lehetőségek határtalan tárháza immár megnyílik a mobilelőfizetők 
hatalmas tábora előtt is. A szolgáltatóknak azonban többet kell nyújtaniuk mint 
egyszerű internet hozzáférés. A változatos szolgáltatásokhoz, a szolgáltatás és 
hálózatminőség biztosítása érdekében az operátornak tisztában kell lennie a há-
lózatán átmenő forgalom összetételével és természetével, majd ezen tudással 
felvértezve komplex szolgáltatás menedzsmentet és számlázást szükséges ki-
alakítania.

Bevezetés1. 
A szélessávú mobil internet szolgáltatás mind hazánkban, mind a világban rendkívü-
li népszerűségnek örvend. A szolgáltatást lehetővé tevő technológia dinamikusan fej-
lődik és a szolgáltatók igyekeznek kihasználni a hálózatok által kínált lehetőségeket. A 
lefedettség gyors növekedése és a technológia fejlődése egyre inkább elmossa a mobil 
internet korlátait, egyenrangúvá téve a más típusú szélessávú elérési megoldásokkal.

Szolgáltatás tudatosság az internet hozzáférésben2. 
A szélessávú mobil internet szolgáltatóknak azonban többet kell nyújtaniuk, mint lefe-
dettség és sávszélesség. A hozzáférés az értéklánc fontos, de korántsem egyetlen ré-
sze. Az internet nemcsak mind a hálózatok összekapcsolódásának eszköze, hanem 
mint szolgáltatások, applikációk halmaza is értelmezhető és ezen értelmezésben a le-
hetőségek végtelen tárháza. Az internet maga a rég keresett kulcs applikáció (ún. „killer 
application”), hiszen lehetőséget nyújt szinte bármilyen elektronikus szolgáltatás vagy 
applikáció használatára. Az internet hozzáférés mögött tehát megannyi szolgáltatás és 
applikáció rejlik, sőt az internet a táptalaja a szolgáltatások további fejlődésének, az 
újabb és újabb applikációk létrejöttének. A rengeteg szolgáltatás, a különböző appliká-
ciók azonban különböző kezelést és különböző számlázást igényelnek.

A szélessávú mobil internet szolgáltatás teljessé tételéhez tehát szükség van arra, 
hogy az adott operátor tisztában legyen a hálózatán hordozott forgalom összetételével, 
jellegzetességeivel is. Ezen keresztül természetesen képet kaphat az előfizető szoká-
sokról is ami segítheti a szolgáltatás és a hálózat optimalizációt egyaránt. A forgalom 
elemzése során a szolgáltatások és applikáció felismerése mellett feladat a forgalom 
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menedzsment lehetősége is a megismert adatok alapján. Természetesen a hálózaton 
megjelenő forgalom szolgáltatás szintű ismerete nemcsak a hálózat és a szolgáltatá-
sok jobbá tételére ad lehetőséget, de lehetővé teszi új szolgáltatások felépítését, illet-
ve új árazási-számlázási metódusokat is.

Ez a funkció összefogalaló nevés a szolgáltatás tudatos kontroll és számlázás avagy 
SACC (Service Aware Control and Charging).

Bármilyen elérésről, bármilyen szolgáltatás: ez az internet, ezek kontrollja a SACC

Szolgáltatás tudatos forgalom menedzsment2.1. 
A csomagok fenti szempontok szerinti osztályozása után, azok eredménye alapján kü-
lönböző aktivitások kivitelezhetők. Lehetőség van a hozzáférés, az forgalomirányítás 
menedzselésére osztályok szerint, valamint elérhetővé válik az adott osztályokra vo-
natkozó szolgáltatás minőségi paraméterek elkülönített kezelésére.

A hozzáférés menedzsment típusai:
Szolgáltatás/applikácó/tartalom alapon (például a weblapok megtekinthetők, • 
dea fájl átvitel (ftp) tiltott vagy a felnőtt tartalmak tiltottak vagy a kimenő irá-
nyú levelezés csak adott levelező kiszolgálókon történhet)
Előfizetés, idő(szak), adatmennyiség és egyéb alapon illetve ezen kombiná-• 
cióin felállított szabályok szerint

A hozzáférés kontrollján kívül lehetőség van a szolgáltatás minőségi szintjének ellen-
őrzésére és befolyásolására is. Az internet szolgáltatás majd minden minőségi paramé-
terét lehet befolyásolni, de a legnyilvánvalóbb ezek közül a sávszélesség.

 A sávszélesség és komplex szolgáltatás minőség (QoS) kontroll típusai
Sávszélesség korlátozás (a P2P forgalom adott sávszélességbe szorítása • 
amennyiben az a hálózatot vagy az egyéb szolgálatások minőségét veszé-
lyezteti)
Applikáció minőség befolyásolás (hanminőség változtatás VoIP applikációk • 
esetén)
Szabványos adatkapcsolat (PDP context) QoS menedzsment (standard má-• 
sodlagos PDP procedúra a garantált erőforrások biztosítására)
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A SACC segítségével az egyes szolgáltatásokra jútó sávszélesség menedzselhetó

Szolgáltatás tudatos számlázás2.2. 
Mint az már említésre került a szolgáltatások, applikációk felismerésének lehetőségé-
vel lehetőség adódik a számlázás új akár komplex alapokra helyezésére. A különböző 
számlázási alapok és módok, valamint az előfizetőnként és szolgáltatás szintű beso-
rolás eddig sosem látott szabadságot eredményez az operátor számára az árazás és 
számlázás kialakításában.

a számlázási alap lehet
Idő• 
Adatmennyiség• 
Esemény• 
Szolgáltatás/applikáció• 

és ezek kombinációi.
A számlázási mód lehet

Utólagos• 
Közel valós idejű• 
Valós idejű• 

A számlázási lehetőséges szerteágazó fája SACC alkalnazása mellett
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Forgalom elemzés, csomagvizsgálat és szolgáltatás 3. 
osztályozás
A forgalom szolgáltatás, applikáció vagy tartalom szintű elemzése azonban különleges 
eljárást, az pedig különleges eszközöket kíván.

A különböző szolgáltatások és applikációk felismerésére a hálózaton átmenő csoma-
gok különböző mélységű vizsgálata jelent megoldást. Ez a funkció a csomagvizsgálat 
és szolgáltatás/applikáció osztályozás (Packet Inspection and Service Classificaton) 
lehetőVé teszi, hogy minden egyes átmenő csomag egyszerű, felületes (ún. sekély) 
vagy bonyolult, részletes (ún. mély) vizsgálatával megállapítsuk, hogy az abban hor-
dozott információ mely szolgáltatáshoz vagy épp szolgáltatóhoz, milyen applikáció-
hoz vagy akár milyen tartalomhoz köthető. Ezen információk birtokában statisztikák 
készíthetők a felhasználók igényeiről, szokásairól, az egyes szolgáltatások haszná-
latáról, népszerűségéről, de akár a hálózat terheléséről illetve állapotáról is. Termé-
szetesen ezen adatok birtokában már lehetőség van a beavatkozásra is, mely lehet 
az adott szolgáltatáshoz vagy applikációhoz való hozzáférés kezelése, vagy az ah-
hoz nyújtott erőforrások menedzselése, mint ahogy lehetőség nyílik az így azonosí-
tott forgalom elkülönített számlázására is. Bár a sekély és mély csomagvizsgálat fon-
tos eszköze a szolgáltatás tudatos kontrollnak és számlázásnak, épp a már említett 
monitorozási képesség és a statisztikai lehetőségek okán már komplex SACC beve-
zetés nélkül is megállja a helyét. 

A csomagvizsgálat alapvető szintjei:
Sekély• 

Hordozó alapú• 
OSI L3/L4 (IP, TCP, UDP,…)• 
Adatkapcsolat azonosítás• 
Internet cím, tranzakciós protokoll azonosító• 

Mély• 
Applikáció alapú• 

OSI L7 (http port, ftp cím vagy felhasználó, rstp, smtp, pop3, • 
…)
Applikáció azonosítás• 
Fájl átvitel, elektronikus levelezés, online videófolyam• 

Tartalom alapú• 
OSI L7 content (URL, html, domain, üzenet,…) • 
Tartalom azonosítás• 
Web cím, web tartalom, üzenet küldő/fogadó/tartalom• 

Heurisztikus• 
Viselkedés (minta) alapon• 
Az egyedi,  nem standard vagy titkosított alkalmazások azo-• 
nosítására (Skye, MSN messenger, Google Talk, BitTorrent, 
eDonkey, etc)

Fontos megjegyezni, hogy a sekély elemzést általában a meglévő hálózati eszközök 
is képesek elvégezni és az elemzés által okozott plusz terhelés is tolerálható ezekben 
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az eszközökben. Azonban a mély elemzés – különösen a heurisztikus analízis- extrém 
erőforrásokat igényel ezért új, nagy kapacitású céleszközök bevezetését igényli.

A 3GPP szabvány nem írja elő a SACC és SPI/DPI funkció helyét, de két alapvető 
lehetsőséget meghatároz:

GGSN-be (Gateway GPRS Supprt Node) épített megoldás• 
Különálló SASN (Service Aware Support Node)• 

A SACC funkció helyének megválasztása függ az implementálás céljától, iedjétő, költ-
ségétől és afunkcióval szemben támasztott kapacitás és minőségi igényektől.

Összefoglalás4. 
Szolgáltatás tudatos kontroll és számlázás valamint annak egyik eszköze a sekély és 
mély csomagvizsgálat, a szolgáltatás osztályozás olyan funkciók melyek segítenek a 
szélessávú mobil internet hozzáférést még jobb minőségűvé, még erőforrás- és költség-
hatékonyabbá tenni az operátorok és rajtuk keresztül a felhasználók számára.

Zárszóként néhány konklúzió az operátorok szemszögéből:
Legyünk tudatában a hálózaton átvitt forgalom összetételével, az előfizetői • 
szokásokkal
Készüljünk fel a különböző típusú forgalmak felismerésére és kezelésére• 
A jelen elvárásaival és jövő terveivel összhangban válasszuk ki a helyet, a mó-• 
dot és az időt a szolgáltatás tudatos kontroll és számlázás bevezetésére

Folyamatosan figyeljük felhasználói szokások, a forgalomban megjelenő applikációk 
változását és legyünk készek a gyors hatékony reakció
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Egy városi MESH RLAN pilothálózat tapasztalatai 
a Digitális Győr projekt tükrében

Fehér András
Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék 

 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 http://ta.sze.hu

Kivonat
Győr közterületein 2003 óta van WiFi-s internet elérési lehetőség. Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Széchenyi István Egyetem közösen valósította meg a 
Digitális Győr projekt következő lépcsőjét, melynek keretében egy mesh WiFi pilot 
hálózat kiépítésére került sor a helyi 16-os busz vonala és annak környékén.

1. Bevezetés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közösen a Széchenyi István Egyetemmel 
az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kereté-
ben 23 MFt-os támogatással valósította meg a „Digitális Győr” projekt következő fázi-
sát. Győr közterületén, főként parkokban elhelyezett szabadon elérhető hotspotok már 
2003 óta működnek. Ezek célja, hogy a turisták számára hozzáférést biztosítsanak a 
világhálóhoz.

Az új projekttel Győr .egy Public-Private Partnership (köz- és magánszféra köz-
ti együttműködés) keretében hosszútávon egy moduláris, skálázható, szabványos 
vezetéknélküli digitális infrastruktúra létrehozását célozta meg. Cél, hogy a városi szé-
lessávú, vezetéknélküli internetes hálózat kialakításával járuljon hozzá a város gazda-
sági és társadalmi fejlődéséhez. A projekt keretében jelenleg egy mintahálózat került 
megvalósításra, melynek tapasztalatai alapján a hálózat bővíthető.

II. 1. A kialakított teszthálózat
A teljes rendszer kivitelezése előtt megvalósítási tanulmány készült, mely megvizsgálta a 
lehetséges technológiai megoldásokat. A tanulmány meghatározza a rendszer technikai 
paramétereit, a rendszer szolgáltatásait igénybevevők körét, a lehetséges szolgáltatási 
portfoliót, valamint a rendszer kiépítésének és üzemeltetésének pénzügyi modelljét.

A városi pilothálózat kialakítását megelőzően a következő lépésben egy kisebb te-
rületen az 1. ábrán látható teszthálózat kiépítése történt meg az egyetemi campus kö-
zelében. A Mosoni Duna partján, a Széchenyi István Egyetem sportcsarnoka és kollé-
giuma, és a révfalui víztorony környékén egy négy bázisállomásból álló rendszer került 
telepítésre. A teszthálózat rövid távú célja a működőképesség bizonyításán túl a 2007. 
szeptember 8-9-én megrendezett Kajak-kenu Maraton Világbajnokság informatikai igé-
nyeinek kielégítése volt. 
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A világbajnokság után a bázisállomások egy részét áttelepítették a megvalósí-
tandó pilothálózat rendszerelemeiként a 16-os helyi autóbusz vonala mentén ki-
épülő hálózatba.

A pilot hálózat kiépítésében a betáplálásra a Proxim Wireless Corporation által 
gyártott Tsunami 5054R bázisállomási egysége került felhasználásra.

A mesh lefedő hálózat biztosítását a városi mesh hálózatok létesítésére ajánlott 
Proxim ORiNOCO AP-4000M típusú készülékek [1] valósítják meg. Ezek főbb tu-
lajdonságai:

Két rádiós egységet tartalmaz, az egyik kizárólag a WiFi lefedést biztosítja, • 
a másik pedig elsősorban a mesh hálózaton belüli nagysebessségű forgal-
mat bonyolítja le.

1. ábra. A projekt teszthálózatának besugárzott területe
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Lehetséges üzemmódok: IEEE 802.11 b/g és IEEE 802.11 a.• 
Változtatható kimenő teljesítmény a cellaméret optimalizálása és a hálózaton • 
belüli interferencia zavarok elkerülése érdekében Maximális kimenő teljesítmé-
nye IEEE 802.11b/g üzemmódban +20 dBm, IEEE 802.11a üzemmódban +18 
dBm, ami a hézagmentes lefedéshez (átlagos külvárosi környezetben, külső 
antennával) 200…300 m bázisállomás távolság kialakítását teszi lehetővé.
Automatikus rádiófrekvenciás csatorna kijelölés (a minimális interferencia za-• 
varú és minimális zajú csatorna keresése, a rádiócsatorna elsődleges hasz-
nálóitól származó zavarok elkerülése).
Diversity üzemmód lehetősége reflexiós környezet esetén, az összeköttetés • 
(és ezáltal a szolgáltatás ) minőségének javítására.
Kis méret, külső (az igényeknek megfelelő nyereségű) antenna csatlakozta-• 
tásának lehetősége.
Egyszerű hálózatkiépítés, a mesh technológia a közvetlen rádiós átlátás hiá-• 
nya esetén is biztosítja (az útvonal dinamikus kijelölésével) az információ el-
juttatását a betáplálási pontig.
Üzembiztonság: tápfeszültség kiesés után a hálózat újra konfigurálódik.• 

II.2. Vizsgálati eredmények
Az üzembeállításkor végzett üzemképességi vizsgálatok eredménye szerint a mesh há-
lózat sebessége nagyobb, mint 30Mbps, a ping válasz a legtávolabbi eszközről is 10 
ms-on belül érkezik meg. A 2.4 GHz –es WiFi lefedettség a telepítők tapasztalata sze-
rint közel 100%-os volt a sportrendezvény területén. Az ftp letöltési sebesség az ellá-
tott területen bárhol vizsgálva 512Kbps – 1 Mbps közötti érték volt, a gateway 2 Mbps 
maximális kapacitása mellett. Az elvégzett roaming tesztek szerint a cellák között mo-
zogva pingelés esetén válasz nem esett ki.
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III.1. A Digitális Győr projekt pilothálózata

2. ábra. A Digitális Győr pilothálózat besugárzott területe

Az önkormányzat döntése alapján a pilot projekt a 16-os helyi járatú autóbusz vo-
nalának ellátásával került kiépítésre a 2. ábra szerint. felhasználásra került a révfalui 
víztoronyban már korábban kiépített betáplálási- és hozzáférési pont. Itt szektorizálva 
dél, nyugat és észak irányba további lefedést nyújtó eszközök kerültek telepítésre. A 
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többi elérési pont többnyire középületekre és a közvilágítás oszlopaira kerültek felsze-
relésre (3. ábra). Nem szabad megfeledkeznünk, hogy az üzemeltetéshez tápenergi-
ára van szükség!

3. ábra. Az elhelyezett elérési pontok közintézményen és közvilágítási póznán.

III.2. Vizsgálati eredmények
Az üzembe helyezéskor végzett vizsgálatok eredménye szerint szükséges térerősségek 
a nagyvárosi környezetben nem mindenütt biztosították a veszteségmentes roaming kö-
vetelményeit a 2.4 GHz –es WiFi lefedettségű hálózaton. Ilyen probléma elsősorban az 
egymástól nagyobb távolságra lévő elérési pontok között volt. (A mesh forgalomhoz az 
eszközök másik rádiócsatornát használnak.) A ping válasz a nagy kiterjedésű mesh há-
lózat működése miatt kezdetben másodperc nagyságrendjébe esik, de a routolás beál-
lása után a legtávolabbi eszközök között is kisebb, mint 20 ms forgalomentes esetben. 
Természetesen ez a jelenség figyelhető meg a roaming esetén is. A Mesh hálózat se-
bessége nagyobb, mint 30Mbps a legtávolabbi eszközök között is.

IV. Tapasztalatok
A hálózat kialakításánál nagy segítséget jelent, hogy a projekt gazda Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Még ilyen segítség esetén is előfordult, hogy a letelepített eléré-
si pontokat az áramszolgáltató munkatársai leszedték a közvilágítási póznákról, mert 
idegen berendezésnek vélték. Újabb üzemzavart jelentett a rendszer működésében a 
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virágok kihelyezése. Ilyen nagy kiterjedésű hálózat esetén lényeges a hálózat fenn-
tartásának kérdése. A teljes rendszer folyamatos monitorozását biztosítja a felügyele-
ti rendszer, mely a megjelenített pillanatnyi állapoton túl (4. ábra) naplózza az esemé-
nyeket, illetve riaszt.

4. ábra. A Digitális Győr Felügyeleti rendszere

Ilyen kiterjedt hálózat megvalósításánál nem szabad eltekinteni az üzemeltetés so-
rán jelentkező karbantartási költségről. A hálózat biztonsága további hálózati pontok te-
lepítésével növelhető. 

V. Irodalom
[1] http://www.proxim.com/learn/library/datasheets/AP-4000M_US.pdf
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Harmadik-generációs bázisállomások 
szinkronizációja

Zorkóczy Zoltán
PolyNet Kft.

Bevezetés1 
A mobil hálózatok második generációs bázisállomásainak időzítésére meghatározott 
követelmények viszonylag szerények, az 5E-8 szabadonfutó pontosság és az állomást 
szinkronizáló TDM port minőségére jellemző G.823 [1] szinkronizáló interfész paramé-
terek általában könnyen teljesíthetők.

A 3G rendszerek RNC és Node-B időzítésére a makro-diverziti működés érdekében 
az előbbieknél jóval szigorúbb követelményeket határoznak meg a vonatkozó előírá-
sok. Az időzítési követelmények teljesítése addig, amíg az RNC és Node-B berende-
zéseket időzítés transzparens TDM vonalakon keresztül elérjük csak gondos körülte-
kintést igényelnek, de nem jelentenek problémát. Amikor az információátvitel kizárólag 
csomagátviteli rendszeren keresztül történik az RNC illetve Node-B felé, akkor már ne-
hezebb a követelményeknek megfelelő minőségi szinkront biztosítani. 

Ha az RNC illetve Node-B állomást kizárólag csomagátviteli rendszeren keresztül 
érjük el, akkor vagy helyi szinkronizálásról kell gondoskodni az állomáson, vagy a cso-
magátviteli rendszert kell alkalmassá tenni minőségi időzítés átvitelre. Az előadás a le-
hetőségeket és megoldásokat vizsgálja a követelményeknek megfelelő Node-B időzí-
tés biztosítása érdekében.

A távközlés szinkronizáció meghatározása2 
A hálózat szinkronizáció azoknak a technikáknak a halmaza, amely azt biztosítja, hogy 
a szinkronizációs láncban lévő hálózatelem órák frekvencia és fázis állapota mindig az 
előírt határokon belül legyen. Az előírt határok az ITU, ETSI, EN, ANSI szabványok-
ban, ajánlásokban meghatározott szinkron minőség határgörbék a hálózatelem hierar-
chia szintjének, a hálózatban betöltött szerepének megfelelően. A szinkronizációra elő-
írt határok betartása érdekében alkalmazott technikák a következők:

Időzítés források, mesterórák használata a hálózatokban,• 
A lehető legjobb minőségű időzítés átvitel és időzítés elosztás a hálózaton • 
belül,
Tartalék időzítés források és irányok kijelölése automatikus hibajavítás érde-• 
kében,
Időzítő jel regenerálás a szinkronizációs lánc megfelelő pontjain külső szink-• 
ron regenerátorok alkalmazásával (SSU).
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Az RNC és Node-B helye a szinkron követelmények halmazában3 
A második generációs bázisállomások időzítésére előírt alap követelményeket az 
ETS 300 579 [2] szabvány határozta meg mint eredeti előírás. Alapkövetelmény a szink-
ronizálatlan állapotra előírt 50 ppb (5E-8, 50 ns/s) rádiós óra szabadonfutó pontosság 
az FDD (Frequency Division Duplex) működés érdekében. A szabvány előírja továb-
bá a szinkron működést a hálózat mesterórájához a szinkronizációs láncon keresztül, 
amely azt jelenti, hogy a rádiós óra átlagos frekvencia pontossága szinkronizált álla-
potban jelentősen meghaladja a szabadonfutó követelményt, követi a távközlési háló-
zat frekvencia pontosságot, ami 1E-11-átlagos értéket jelent.

A második generációs bázisállomást szinkron hierarchia szempontból PDH elemnek 
tekinthetjük így a bázisállomás PDH forgalmi bementére vonatkozó jitter és wander tű-
résnek, a PDH előírásoknak kell megfelelni. Ez szinkronizált működés estén az ITU-T 
G.823 [1]  szinkronizációs interfész előírásoknak való megfelelőséget jelenti, mint mi-
nimális követelményt.

A harmadik generációs bázisállomások szinkronizációjára, az alap követelmények 
megtartása mellett, a TS 125.402 [3] további követelményeket támaszt. A TDD (Time 
Division Duplex) üzemmód és a makro-diverziti megfelelő működése érdekében a bázis-
állomások közötti relatív idő különbség nem lehet nagyobb 2,5 µs-nál, ami egyes Node-B 
elemekre leosztva ±1.25 µs időzítés stabilitást jelent. A Node B időzítés követelmények 
elhelyezkedése (szaggatott vonal) a hálózati hierarchia hagyományos határgörbéi kö-
zött az 1. ábrán látható MTIE (Maximális idő intervallum hiba) értékben kifejezve.

0,1 1 10 102 103 104 1050,1 1 10 102 103 104 105

1

PDH, G.823 szink.
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SSU EN 300 462.4

PRC G.811

10

102

103

MTIE
(ns)

Observation interval (s)

5E-8 
frequency
offset for

FDD

2,5µs
to TDD

G.823 adat
104

1. ábra: A Node B időzítés követelmények a hagyományos TDM hálózatelemek  
szinkron minőség határgörbe rendszerében
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A határértékgörbe-seregből látszik, hogy a Node B időzítés követelmény szigorúbb, 
mint az átlagos TDM átviteli rendszerekre előírt szinkron minőség követelmény, gya-
korlatilag PRC illetve SSU/G.812 minőséggel teljesíthető csak maradéktalanul. Tehát 
csak akkor teljesíthetjük a TS 125.402 [3] szinkronizációs követelményt a bázisállomás 
számára, ha legalább egy mini SSU berendezést, vagy azzal egyenértékű szinkronre-
generálást alkalmazunk a Node-B szinkronizálására. Ez túl nagy szigorúságot jelent, 
ezért kompromisszumként elfogadhatjuk a PDH (G.823 szinkron interfész) határértéket, 
mert jól működő hálózatokban a tényleges szinkron minőség meg sem közelíti a háló-
zati pontra megengedett értéket, annál jelentősen jobb. Ha azonban az időzítést nem 
tudjuk TDM alapú saját átviteli hálózatunkon keresztül eljuttatni az állomáshoz, mert az 
átviteli út nem időzítés transzparens, akkor a TS 125.402 [3] szerinti követelmény még 
nehezebben teljesíthető előírás. Mikor tekinthetjük nem időzítés transzparensnek az át-
viteli hálózatot a Node B felé? Akkor, mikor:

az átviteli hálózat nem saját, hanem idegen tulajdonú hálózat,1. 
az átviteli hálózat nem TDM, hanem valamilyen csomag hálózat,2. 
az átviteli hálózat idegen tulajdonú csomag hálózat.3. 

Az első esetben az időzítés eredete az idegen hálózat főórája és az időzítés szét-
osztó rendszer az idegen hálózatban ezért a minőséget nem mi garantáljuk. A második 
esetben a csomag hálózat időzítés transzparenciája automatikusan nem teljesül, vala-
milyen, megfelelő szinkron minőséget biztosító időzítés átviteli protokoll alkalmazása 
szükséges. A harmadik eset a legbonyolultabb, mert az időzítés átvitel érdekében al-
kalmazott protokoll átvitelére és kezelésére az idegen hálózatnak is alkalmasnak kell 
lenni, mely utóbbira nincs közvetlen ráhatásunk.

Az UMTS terrestrial radio access network (UTRAN) általános felépítése az időzítés 
források meghatározása nélkül a 2. ábrán látható.

RNC

Voice

Data

Timing
50 ppb
1,25µs

Node B

Voice

Data

Timing
50 ppb
1,25µs

Node B

Voice

Data

Timing
50 ppb
1,25µs

Voice

Data

Átviteli hálózat
TDM, vagy ATM, vagy más

csomag hálózat

2. ábra  A harmadik generációs rádiós elérési hálózat felépítésének általános képe
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Időzítés megoldások csomag átvitel esetére az ITU-T G.8261 [4] 4 
szerint
Az ITU-T G.8261 [4]  ajánlás általános követelményeket és felépítési javaslatokat kínál 
a csomag átviteli rendszereken keresztül elért állomások, hálózatelemek időzítésének 
megoldására. Az ajánlásban ismertetett módszerek a csomagátviteli környezetben mű-
ködő RNC és Node B időzítésénél közvetlenül érvényesek, alkalmazhatók.

A 3. ábrán a hálózati szinkron működés egyik lehetséges megoldása látható. Az ábra 
szerint a csomag - TDM él elemet szinkronizáljuk és a felhasználói berendezésben a 
TDM végberendezés szinkron elveknek megfelelően a szinkront visszafordítjuk. Ennél 
a működésnél a csomaghálózatban csak adatátvitel történik, de gondoskodnunk kell 
a szinkron eljuttatásáról az állomásokra. Ez egyszerűen adódik, ha a csomag átvitel 
TDM berendezésen keresztül történik: pl. Ethernet over SDH módszerrel, mert ebben 
az esetben az SDH berendezés szinkron kimenete használható szinkronforrásként a 
távoli állomáson.

RNC MGW Node B

CE: Customer Equipment, IWF: Interwork Function PRC: Az így jelölt szinkron források lehetnek azonosak, de egymástól függetlenek is

PRC

CE IWF CEIWF

TDM TDM

Szinkron
hálózat

MGW

PRC

Szinkron
hálózat

Csomag hálózat

3. ábra: Hálózati szinkron működés csomagátviteli környezetben  
az ITU-T G.8261 [4] szerint. Az IWF szinkronizált

A negyedik ábra az előzőhöz hasonló megoldást mutat, de ez esetben a szinkronizáció 
nem az él elemen, hanem a szolgáltatói végberendezésen keresztül csatlakozik a CE-
IWF szinkronizációs alhálózathoz.



250

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

RNC MGW
Node B

CE: Customer Equipment, IWF: Interwork Function,  PRC: Az így jelölt szinkron források lehetnek azonosak, de egymástól függetlenek is

PRC

CE IWF CEIWF

TDM TDM

Szinkron
hálózat

MGW

PRC

Szinkron
hálózat

Csomag hálózat

4. ábra: Hálózati szinkronműködés csomagátviteli környezetben  
az ITU-T G.8261 [4] szerint. A CE szinkronizált

A 4. ábra szerinti megoldás különleges változata az, amikor a CE berendezések, ese-
tünkben az RNC és a Node-B saját, a berendezésbe integrált GPS vevőt tartalmaznak, 
vagy a szinkron hálózatot állomási GPS vevő helyettesíti, ezzel biztosítva a PRC mi-
nőségű autonóm szinkronizációt az RNC és Node-B állomásokon. Ennek a megoldás-
nak a vázlata az 5. ábrán látható.

RNC

MGW

Node B

CE: Customer Equipment, IWF: Interwork Function,  

GPS

CE IWF CEIWF

TDM TDM

MGW

GPS

Csomag hálózat

Szinkron SzinkronTOD TOD

5. ábra: Elosztott mesteróra elvű szinkronizáció csomagátviteli környezetben  
az UTRAN számára

Az RNC és Node-B szinkronizáció az a területe a távközlési hálózatok időzítésének, 
ahol az elosztott mesteróra elvű szinkronizáció már tömegesen megjelent a berendezé-
sekbe integrált GPS vevő alkalmazásával, felülírva a korábban egyedülinek tartott köz-
pontosított mesteróra elveket. Az állomási GPS vevők alkalmazásának további előnye 
az, hogy azonos forrásból a pontosidő szolgáltatás is rendelkezésre áll az állomáson a 
TOD (Time of Day) információ állomásra szállításáról külön nem kell gondoskodni.

A 6. ábra azt a megoldást mutatja, amikor a csomag hálózaton keresztül biztosít-
juk az időzítés átvitelét a távoli állomások felé. A csomaghálózaton keresztül történő, 
Node-B szinkronizációra alkalmas minőségű időzítés átvitel biztosítása nagypontossá-
gú idő átviteli protokollok alkalmazásával lehetséges, és ezeknek a protokolloknak a ke-
zelésére mind a végberendezéseknek mind az átviteli útnak alkalmasnak kell lennie. A 
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csomagátviteli csatornák OAM fenntartási célú kereteibe az ITU-T G.707 szerinti SSM 
(Synchronization Service Marker) tartalom elhelyezhető, így a távolvégen teljes értékű 
szinkroninformáció áll a fogadó berendezés rendelkezésére.

RNC MGW Node B

CE: Customer Equipment, IWF: Interwork FunctionPRC

CE IWF CEIWF

TDM TDM

Szinkron
hálózat

Csomag hálózat

MGW

6. ábra: Adaptív szinkron visszanyerés csomagátviteli környezetben az ITU-T G.8261 
[4] szerint. A távoli IFW-CE sziget a csomagátvitel időzítő protokolljával szinkronizált.

Időzítés átviteli módszerek csomagátviteli környezetben
A különböző időzítés átviteli módszereket ebben a fejezetben csak úgy vizsgáltuk, hogy al-
kalmasak-e a Node-B szinkron számára szükséges minőség biztosítására, vagy nem.

NTP protokoll
A TOD (Time of Day) átvitelére klasszikusan használt NTP időzítési pontossága milli-
szekundum nagyságrendű, ezért a ±1.25 µs Node-B időzítés követelményt eleve nem 
várhatjuk el ettől az idő átviteli módszertől. A legjobb minőségű NTP idő szerverek ön-
magukban 5-40 µs pontossággal képesek indítani az időbélyeget a hálózatba, amely-
nek a megérkezéskor elérhető pontosságát 500…2000 µs-nál jobbra nem várhatjuk el 
a csomaghálózat hatásai miatt.

Pseudo wire
Az olcsó és egyszerű „Pseudo wire” megoldások TDM átvitelt tesznek lehetővé IP há-
lózaton keresztül. Ez a funkció számos TDM - csomag él (TDM-packet edge element) 
eszköz alap funkciója. Az ilyen TDM átvitellel együtt automatikusan teljesülni kell az 
időzítés átvitelének is a slip-mentes adat visszanyerés érdekében. A regenerált szink-
ron minőség az időzítés visszanyerés megoldásától is, de alapvetően a csomaghálózat 
késletetés ingadozásától függ, mivel ilyen átvitelnél semmilyen késleltetés ingadozás 
kompenzáló protokollt nem alkalmaznak. A minimális követelmény az időzítés vissza-
nyerés minőségére a „pseudo wire” átvitelnél az ITU-T G.823 [1]  adat interfész időzí-
tés stabilitás követelményének kielégítése az idegen berendezésekkel történő hibamen-
tes adatcsere érdekében. A nem szinkron célú G.823 [1] interfész időzítés instabilitás-
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ára az ajánlás maximum 18 µs-ot enged meg tehát a „pseudo wire” átvitel alkalmatlan 
Node-B számára időzítő jel szállítására. 

ITU-T G.8261 [4] szinkron Ethernet „B”
Az ITU-T G.8261 [4]  ajánlás általános érvényű csomag átvitelre, és nem határoz meg 
időzítés kiegyenlítő protokollt, de jelenleg csak az Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.1D, 
IEEE 802.1 ad , IEEE 802.1Q-REV átvitelre kidolgozott. A jövőben tervezik, hogy az 
ajánlás érvényes legyen az MPLS IETF RFC 3031, ITU-T G.811 és IP IETF RFC 791, 
és RFC 2460 megoldásokra is. A bázisállomás szinkronizációs átviteli megoldásra az 
ajánlás Case 2 összeállítása vonatkozik (Table 3/G.8261 [4]  Case 2A) és itt megjele-
nik a 2048 kbit/s interfész kimeneti vándorlás limit táblázat is amely 8…16 µs megenge-
dett időzítés bizonytalanságot enged meg. Ez hasonló, mint a G.823 [1] nem szinkron 
célú interfész specifikációja, tehát ez a megoldás szintén alkalmatlan időzítő jel szállí-
tására a Node-B számára.

ITU-T G.8262 [5] szinkron Ethernet „A”

Az ITU-T G.8262 [5] ajánlás szinkron Ethernet berendezés órájának specifikációját tar-
talmazza. Az ajánlás a 2,048Mbit/s (Option 1) és az 1,544Mbit/s (Option 2) hierarchiá-
hoz illeszkedő előírásokat is megadja. Röviden összefoglalva megállapítható, hogy a 
határértékek határgörbék, alapadatok, tranziens viselkedés megfelelnek vagy hason-
lóak a G.813 [6] ajánlás szerinti SDH óra specifikációknak. Ezek alapján elmondható, 
hogy a megengedett maximum 2,5 µs időzítés bizonytalanság megfelel a Node-B ±1,25 
µs stabilitás igényének. Az ITU-T G.8262 [5] ajánlásnak megfelelő szinkron Ethernet 
berendezés tehát alapvetően alkalmas Node-B szinkronizálásra.

IEEE 1588V2 [7] Precision Time Protocol 
az Ieee 1588 [7] Precision time Protocol szerinti idő bélyeg átvitelnél a hálózat kés-
leltetés ingadozását a protokollba valamint a mester és szolga berendezés hardver-
be épített többszörös előre- és vissza irányú késleltetés mérő megoldás kompenzál-
ja automatikusan, így a távolvégi időzítés pontosság néhány 100 ns nagyságrendű le-
het. Az automatikus késleltetés kompenzálás nagyszámú, másodpercenként 50…100 
késleltetés kérés alapján átlagolódik, így képes a megoldás gyorsan is követni a háló-
zati változásokat. A protokoll gyakorlatilag nagypontosságú TOD átvitelére készült, de 
pontosságával már lehetővé teszi az  egyidejű távközlési szinkron alkalmazást is, így 
megindult a közeledés a távközlési szinkronizálás és az abszolút idő szinkronizálás kö-
zött. A G.8261 [4] szerinti elvekhez hasonló megoldás és az IEE 1588 [7] együttes al-
kalmazásával a Node-B és RNC szinkronizáció csomaghálózaton keresztül megoldha-
tó a 7. ábra szerint. 

A távközlési szinkron és a TOD szinkron közeledésének legszembetűnőbb példája 
az, hogy már megjelentek olyan távközlés szinkronizáló eszközök, amelyekben integ-
ráltan megjelenik az IEEE 1588 [7] master vagy slave funkció a hagyományos távköz-
lési szinkron regenerátor funkciók mellett [8].
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7. ábra: Csomag átviteli környezetben működő harmadik generációs rádiós elérési 
hálózat szinkronizációja IEEE 1588 [7] mester és szolgaórák alkalmazásával

A 7. ábra egy lehetséges funkcionális összeállítást mutat. Ugyanakkor ideálisnak az a 
megoldás tekinthető, ha az IEEE 1588 [7] slave funkció nem különálló egységként, ha-
nem az IWF részeként jelenik meg, illetve ha a CE, az IWF és az IEEE 1588 [7] slave 
egy berendezésbe (Node-B) integrált.

Összefoglalás5 
A TDM átviteli környezetben működő Node-B berendezések megfelelő minőségű 
szinkronizációja látszólag egyszerűen megoldható, mert a TDM átviteltechnika képes az 
időzítés szállítására is a távoli végberendezéshez. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a 
távolvégi időzítés minőség – minimális, kompromisszumos követelményként - legalább 
a G.823 [1] szinkronizáló interfész előírásainak feleljen meg, és semmiképpen se ele-
gendő a G.823 [1] adat interfészre meghatározott határértékek betartása. Ugyanakkor 
a teljes megfelelőséget az időzítés követelményekhez csak SSU/G.812 esetleg PRC 
minőségű szinkronizáció jelenti a Node-B számára.

Az átviteli környezettől, közegtől független minőségi Node-B szinkronizáció biztosít-
ható a bázisállomás berendezésébe integrált, vagy kívülről hozzá csatlakoztatott állo-
mási GPS vevő alkalmazásával. Ezek a GPS vevők könnyen teljesítik a Node-B szá-
mára már optimális SSU/G.812 szinkron minőséget, gyakorlatilag PRC minőségű for-
rások az állomáson. 

Kizárólag csomagátviteli környezetben, integrált vagy külső GPS vevő nélkül műkö-
dő Node-B számára a csomaghálózaton keresztül is biztosítható a megfelelő minősé-
gű szinkronizáció, de olyan időzítés átviteli protokollt és szinkron-regenerálási módsze-
reket kell alkalmazni, hogy az állomási szinkron minőség megfeleljen az 1. ábrán be-
mutatott határgörbének, de minimálisan, kompromisszumként a G.823 [1] szinkronizáló 
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interfész előírásainak. Erre példaként az ITU-T G. 8262 szerinti szinkron regenerátort 
és az Ieee 1588v2 [7] precíziós idő protokoll alkalmazását említettük, mint lehetséges 
megoldást, mert az ITU-T G.8262 SEC minőséget ír elő a G.813-hoz hasonlóan, és az 
IEEE 1588V2 képes a 2,5 µs-nál jobb idő stabilitás biztosítására. 
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Optikai szálfelügyelet az elérési hálózatokon

Antók Gergely
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Kivonat
Az egyre sokoldalúbban felhasználható hálózatok egyre nagyobb kihívást jelente-
nek a biztonság terén. Előadásom során bemutatom az optikai szálfelügyelet kü-
lönféle formáit: az OTDR alapú, a teljesítménymérés alapú monitorozást, és ezek 
kombinációját, külön kitérve a Magyarországon is egyre szélesebb körben terje-
dő FTTH hálózatok figyelésére.

Optikai szálfelügyelet az elérési hálózatokon

Bevezetés
A távközlés és az informatika világa folyamatosan változik, és a világot is jelentős mér-
tékben változtatja meg. Az élet egyre több területén támaszkodunk a távközlési és in-
formatikai termékekre és szolgáltatásokra. Ez egyben sebezhetőséget, kiszolgáltatott-
ságot és függőséget jelent számunkra. Az infokommunikáció a többi – a civilizált vilá-
got alapjaiban meghatározó – közművek közé került. Akár már rövid idejű szünetelése 
hasonlóan fájdalmassá tud válni, mint a víz-, az áramszolgáltatás vagy az üzemanyag 
ellátás kimaradása. Minél több célra használjuk ezt az új közművet, annál komolyab-
ban jelentkezik a tőle való függés. Gondoljuk meg, hogy ameddig csak szórakozásra, 
vagy amúgy is több napos kézbesítési idejű postai levelek helyett használtunk hálóza-
ti alkalmazásokat, nem volt túl nagy tétje egy több órás hálózati kimaradásnak. Amióta 
azonban pénzügyi tranzakciók, távfelügyeleti és távmunka alkalmazások, online aukci-
ók futnak hálózatainkon, komoly határidők, hatalmas üzletek, kötbérek múlhatnak egy-
egy hálózati kimaradáson. Természetes tehát, ha az ilyen módon jelentősen felértéke-
lődött szolgáltatásokat és az azokat hordozó közegeket egyre megbízhatóvá szeret-
nénk tenni. Jól megfigyelhető a szolgáltatók részéről ez a törekvés.

Minden távközlési szolgáltatás végső soron valamilyen fizikai közegre támaszkodik. 
Az is jól látható, hogy a folyamatosan növekedő sávszélesség igényeket hosszú távon 
elsősorban az optikai szálak tudják kielégíteni. Még a széles sávú rádiós alkalmazások 
nagy részének is optikai hálózatok szolgáltatják a hátteret.

Az egyre értékesebbé váló hálózatainkra egyre jobban kell vigyáznunk.
Az optikai szálas kábelek hibahely meghatározásra képes felügyelete OTDR alapú 

szálfelügyelettel oldható meg.
A folyamatos szolgáltatás biztosítása mellett a biztonsági követelmények is előtérbe 

kerültek. A mind többféle alkalmazás számára felhasználható hálózatok egyre több ki-
hívást is jelentenek. Ma már nem csak a véletlen kábelvágásokra kell felkészülni. Fo-
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lyamatosan növekvő számban olyan titkos és bizalmas információt továbbítunk, ami 
szükségessé teszi az információk megcsapolása ellen is védeni a hálózatot. A nagyha-
talmak által szívesen emlegetett terrorveszély mellett az internetes bűnözésnek is egy-
re sokasodó formái jelennek meg a kéretlen reklámoktól a biztonsági adatok megszer-
zéséig. A biztonsági intézkedéseknek ki kell terjedniük a fizikai rétegre is.

A hálózatbiztonság és megbízhatóság esetében is gyakran tapasztaljuk, hogy amikor 
már megtörténik az első komoly baj, akkor kezdenek a szolgáltatók megfelelő védelem 
után nézni. Egyiptomban például akkor kezdtek el optikai szálfelügyeletet alkalmazni, 
amikor a Palermo és Alexandria közötti egymás mellett futó két tenger alatti kábel egy-
szerre szakadt el, napokig összeköttetés nélkül hagyva a két országot.

Egy másik esetben egy a Karib-tenger térségében tenger alatti kábeleken szolgálta-
tó társaságnál, akik helyi személyzet nélkül oldják meg az üzemeltetést, optikai szálfel-
ügyelet nélkül elképzelhetetlen a hálózat fenntartása. Itt ugyanis hibaelhárításhoz re-
pülővel kell a személyzetnek kiszállnia, és szükség esetén hajót is kell bérelni az egyes 
helyszínek megközelítéséhez. Ilyen körülmények között elképzelhetetlen a kézi OTDR-
es személyzet által végzett hibakeresés.

Az utóbbi években látható folyamatok azt mutatják, hogy míg az egyéni előfizetők 
esetén (ahol legtöbb esetben szórakozásra használjuk a távközlési szolgáltatásokat) 
az egyre olcsóbb szolgáltatási díjakért cserébe az ügyfelek némely esetben elfogadják 
a gyengébb minőségű szolgáltatási is, addig a szolgáltatói oldalon egyre szigorúbb kö-
vetelményeknek kell eleget tenni, amiért viszont a szolgáltatók hajlandóak komolyabb 
díjat is fizetni.

Az egyéni előfizetőket elérő optikai hálózat felügyelete ezen a megfigyelésen alapul-
va nem volna szükséges, hiszen az előfizető nem fogja megfizetni a rendelkezésre állás 
javításához szükséges beruházás költségeit. Szabadidőben néha még jól is jöhet egy 
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üzemkimaradás (habár az 1965-ös nagy New Yorki áramszünet esetében a statisztiku-
sok cáfolják, hogy 9 hónappal később kisebb demográfiai hullám keletkezett volna). Ám 
a nagyszámú optikai végpont üzemeltetése, fenntartása és hibajavítása szükségessé 
teheti a hibahely keresés meggyorsítását. Annál is inkább, mert az optikai elérési háló-
zatok leggyakrabban alkalmazott topológiája az osztókon keresztül megvalósított szét-
osztó hálózat. Optikai osztókon keresztül pedig a hagyományos OTDR mérés techno-
lógia nem alkalmazható. A hiba helye persze behatárolható általában egy szakaszra, 
hiszen az, hogy a felhasználók mely csoportja szakad le a hálózatról, az a szplitterek 
elhelyezésének ismeretében megadja, hogy melyik elosztási szinten van a szakadás. 
Ám bonyolult hálózat esetében a hibahely kereséséhez elengedhetetlen lesz mene-
dzselő rendszer oldalról a támogatás.

Véleményem szerint az egyéni előfizetők között is hamarosan meg fognak jelenni a 
magasabb szolgáltatási szintet igénylő felhasználók. Hiszen aki nem szabadidejének 
eltöltésére használja a távközlési hálózatot, hanem munkára, annak egyre inkább szük-
sége lesz a megbízható szolgáltatásra. Ilyen ügyfelek lehetnek az egyre növekvő szá-
mú otthonról dolgozók, a kis cégek, irodák. Ezeknél már ma megáll az élet internet és 
telefonszolgáltatás nélkül. Emiatt az emelt szintű rendelkezésre állásért ezek az előfi-
zetők biztosan fognak többet fizetni.

Az optikai szálak figyelése alapvetően kétféle módon történhet, OTDR alapú és op-
tikai teljesítmény monitorozással.

OTDR alapú szálfelügyelet
Az OTDR alapú szálfelügyelet alapját a kulcsfontosságú csomópontokra telepített saját 
felügyeleti rendszerrel vezérelt OTDR-ek adják. Ezek az optikai kapcsolón keresztül rá-
juk kötött szálakat egymásután, Round-Robin elv alapján folyamatosan mérik. Minden 
szálhoz tartozik egy referencia görbe, mellyel az aktuális mérés eredményét a rend-
szer minden esetben összehasonlítja. Előre beállított tűrési határok túllépése esetén a 
rendszer különböző szintű riasztásokat generál.

A mérési görbék folyamatosan eltárolásra kerülnek, így a hosszú távú folyamatok is 
figyelemmel kísérhetők a hálózaton. Az eredményekből jelentés, jegyzőkönyv is készít-
hető. Ilyen módon a fizikai hálózat rendelkezésre állását is automatikusan, vagy utólag 
bármikor jegyzőkönyvezhetjük. Sötét szálak bérbeadásánál talán ez az egyetlen mód-
szer a rendelkezésre állás, kiesési idő dokumentálására.

Lehetőség van más felügyeleti rendszerekkel történt integráció esetén külső riasztás 
esetén azonnali mérés indítására. Így egy összeköttetés megszakadása esetén azon-
nal dokumentáltan rendelkezésre áll, hogy az optikai közeg megszakadása okozta-e a 
hibát. Ha igen azonnal rendelkezésre áll a pontos hibahely.

az OTDR alapú figyelés legegyszerűbb esetben sötét szál figyelését jelenti. Ilyen-
kor az figyelés alá vont szálat bármilyen hullámhosszal mérhetjük, így a legkisebb csil-
lapítás mentén a legmesszebb láthatunk a szálban. Hátránya, hogy a méréshez egy 
erre a célra kijelölt szálat fel kell használnunk az mérendő optikai útvonalon.
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OTDR alapú aktív szálas figyelés esetén olyan szálakat tudunk mérni, amelyeken 
már van aktív optikai forgalom. Ekkor a forgalmi hullámhosszokon kívül eső tartomány-
ban kell mérni, jellemzően 1625 nm-en. Az OTDR jelét becsatoló szűrő segítségével 
kell a szálba bejuttatni, a mért szakasz végén pedig záró szűrővel kell kiszűrni. Ezek-
nek a szűrőknek igen nagy elválasztásúaknak (izoláció) kell lenniük, mert az OTDR mé-
rés igen alacsony erősségű jelek feldolgozásával történik, és a vonalon található egyéb 
optikai jelek komoly zavarként jelentkeznek. Másrészt az OTDR által kibocsájtott nagy 
intenzitású lézerimpulzusok is zavarhatják a szálon folyó kommunikációt.
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Teljesítménymérés alapú szálfelügyelet

A teljesítménymérés alapú szálfelügyelettel valós idejű figyelést lehet megvalósíta-
ni. Ennek alapja egy adott hullámhossz teljesítmény mérővel történő folyamatos figye-
lése. Itt is alkalmazható sötét és aktív szálas monitorozás.

Sötét szálas teljesítmény figyelés esetén is saját szálat kell a figyeléshez biztosí-
tani, amin nincs más optikai jel, mint a monitorozó rendszer saját fényforrása. A gazda-
ságos felhasználáshoz a fényforrás jelét optikai osztóval több szál mérésére is felhasz-
nálhatjuk. Legegyszerűbb esetben a fényforrás található a mérendő szakasz egyik vé-
gén, a teljesítmény-mérő egység pedig a másikon. Amennyiben a két végpontból csak 
az egyiken tudunk jelen lenni, visszahurkolt sötét szállal lehet ezt megoldani. Ilyenkor 
viszont a szakaszon két szál lefoglalása szükséges.
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Aktív szálas teljesítmény figyelés esetén, a szálon zajló forgalom jelszintjét mérjük, 
a szálon kommunikáló berendezések saját fényforrását felhasználva. Ekkor a vevői ol-
dalon egy (1-2-5-10%-os) kicsatolás segítségével jutunk a mérendő optikai jelhez.
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Ha a mérendő szálon használt berendezésektől függetlenül szeretnénk a szál átlát-
hatóságáról adatot kapni, akkor aktív szálas teljesítményfigyelés független fényfor-
rással lesz a megoldás. Ebben az esetben a referencia fényforrás jelét becsatoló szű-
rőn (WDM) keresztül kell a szálba juttatni. Ilyenkor is alkalmazható visszahurkolt mérés 
ahhoz, hogy az optikai teljesítmény felügyeletünk aktív eszközei mind a mért szakasz 
egyik végén legyenek.
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Amennyiben az OTDR alapú figyelést kombináljuk a teljesítménymonitorozás-
sal, a kétféle módszer előnyeit kombinálhatjuk. Vagyis folyamatos mérés mellett, me-
lyet a teljesítménymonitorozás biztosít, hibahely meghatározáshoz is jutunk az OTDR 
alapú figyelésnek köszönhetően. Ez úgy érhető el, hogy a teljesítmény szint küszöb át-
lépése esetén azonnali automatikus OTDR mérést indít a rendszer a hibahely megha-
tározására.
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Végül egy érdekes, a jövőbe mutató optikai szálfelügyeleti módszert említek PON 
hálózatok felügyeletére. A módszer egy OTDR alapú figyelés, ahol egy OLT-ből indu-
ló szálak egyszerre történő figyelése történik, így nagy tömegű szálak egyidejű figye-
lése oldható meg költséghatékony módon. Az OLT portjánál az egyébként használatos 
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1x2-es osztók helyett 2x2-es osztókat kell alkalmazni a sávon kívüli mérőjel bejuttatá-
sához. A hálózati végpontokon pedig – akár csatlakozóba is szerelhető – Bragg rácsot 
kell alkalmazni.
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Hagyományos OTDR mérés értelmezhetetlen eredményt ad optikai osztókon ke-
resztüli mérés esetén. A nagy csillapítás és az egymásra lapolódás miatt gyakorlatilag 
a szplitter utáni rész csak zajként értelmezhető. Ebben az összeállításban a Bragg rá-
csoknak azt a tulajdonságát használjuk ki, hogy egy adott hullámhosszt reflektálnak. 
Ha ez az OTDR mérőjel hullámhossza, akkor a görbén a zajból kiemelkedő reflexiós 
csúcsként jelenik meg. Amennyiben a rendszerünk fel van készítve rá, ezek a csúcsok 
regisztrálhatók és adott végponthoz rendelhetőek. Ilyen módon szálszakadás esetén 
az érintett csúcs(ok) eltűnnek, és a szakadás helyén egy új csúcs jelenik meg, így a hi-
bahely és a kieső végpontok azonnal ismertté válnak.

A PON hálózatok esetében optimális megoldást jelenthet az épületek közötti há-
lózaton található maradék szálak összefűzése és OTDR alapú felügyelet alá helye-
zése. Ezek a sok ügyfelet ellátó szakaszok, ahol a leginkább ki vannak téve a kábelek 
meghibásodásnak.
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Passzív optikai hozzáférési hálózatok 
üzemviteli mérése

Simara Zoltán
ELSINCO Budapest Kft.

1136 Budapest, Pannónia u. 8.

Kivonat
A hozzáférési hálózatok üzemvitele kulcskérdés lesz az elkövetkező időszakban. 
Elsődleges szemponttá válik az olcsó és gyors karbantartás. A mérések során 
különös figyelmet követel az optikai szálak minősítése, valamint a QoS mérések, 
melyek árnyaltabb képet mutatnak a már működő rendszerről, elősegítve a háló-
zati erőforrás optimalizálását.

Passzív optikai hozzáférési hálózatok üzemviteli mérése
Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt azon előfizetők száma, akik elmondhat-
ják, hogy a szélessávú szolgáltatást FFTx hálózatokon keresztül érik el. A technológia 
alkalmazása másfajta méréstechnikát igényel a karbantartás és installálás során, mint 
amit eddig megszokhattunk az optikai hálózatok –főként gerinchálózatok- telepítésénél. 
A rövid összefoglalóban néhány konkrét példát bemutatva igyekszünk összegyűjteni a 
fontosabb különbségeket a „last mile” hálózat méréstechnikájában.

A szolgáltatók igyekeznek egyre újabb és újabb multimédiás szolgáltatásokkal 
megjelenni a piacon, melynek velejárója az egyre nagyobb sávszélesség-igény, szigo-
rúbb QoS-t követelmény. Ilyenek az IPTV, VoD, VoIP. E szolgáltatások sávszélesség-
igénye vezetett oda, hogy egyre több helyen térnek át a réz alapú hálózatokról az op-
tikai hálózatok alkalmazására. Nagy valószínűséggel hamarosan mi is eljutunk ahhoz 
a vízválasztóhoz, melyhez pl. Japán már 2006-ban megérkezett, amikor is a DSL elő-
fizetők száma csökkenni, míg a FTTH előfizetők száma erőteljesen növekedni kezd. 
A „core” hálózat nagy része már optikai átvitelt alkalmaz, és hamarosan a hozzáférési 
hálózat végpontjain is optikai eszközök fognak megjelenni. Emellett azonban az is el-
mondható, hogy mint megoldás ez sem tökéletes, ugyanis ismerjük a technológia költ-
ségvonzatát, nehézkesebb az installálás, valamint a végponti eszközök sok esetben 
még túl drágák.

A PON technológia alkalmazása tűnik jelenleg a leghatékonyabbnak a széles-
sávú elérés biztosítására. Ebben a Pont-Multipont metódusban egy OLT (Optical Line 
Terminal) és előfizetői oldalon egy ONU (Optical Network Unit) biztosítja a szélessávú 
elérést. E két hálózati elem kiegészül egy osztóval, így egy OLT által továbbított jelet 
minden ONU érzékel. Uplink irányban az ONU-k egy osztott hálózatot látnak.
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Az optikai szálak installálása
Az első lépés a trunk-kábel bekötése, mely az OLT és a splitter között biztosítja az 
átviteli utat. A szakasz hossza általában 1 és 20 km között változik. A második fázis-
ban a splitter jelét szétosztva egy-egy optikai bekötőszálat (hossza általában 2 km 
terjed) biztosítunk a ONU-knak és így az ügyfél oldalon adott a lehetőség a széles-
sávú kapcsolat megteremtésére. Városi környezetben a bekötőszálak hossza általá-
ban 500 m alatti.

Installálás után ellenőriznünk kell, hogy megfelelők e az optikai szintek, valamint át-
viteli sebességmérést végezhetünk az ONU eszközökön.

Az optikai szálak jellemző meghibásodásai
Az optikai szálak alépítményeken, vagy levegőn keresztül haladnak miközben az op-
tikai jel egy osztón is keresztülhalad, így relatíve sok a problémaforrás, sok a tipikus 
meghibásodás, amivel találkozhatunk a karbantartás során.

Környezeti hatások
Légkábelek esetén a szél, szélsőséges időjárási körülmények miatt adódhatnak gon-
dok, de nem feledkezhetünk el a természetes öregedési folyamatokról sem, melyek nö-
velhetik a szálak csillapítását, vagy végleges meghibásodásokat okozhatnak. Gyakran 
találkozhatunk madarak, rágcsálók által okozott károsodással is, valamint olyan prob-
lémákkal, melyeket az előfizetők gondatlansága okoz az ONU-hoz vezető kábelben, 
pl. a túlzott hajlítás.

A legfontosabb, hogy a hibákat gyorsan beazonosítsuk és a hibaforrást megszün-
tessük.

Bekötőkábelek karbantartása
Ha egy ügyfél hibát jelez, de a többi ügyfél, aki ugyanazt az OLT-t használja, nem ta-
pasztal hibát, akkor a leágazószállal vannak problémák. Elfordulhat az is, hogy az ONU 
és a splitter közötti szakasz, vagy az ONU oldalon egyszerű beállítási probléma (pl. 
router beállítások, stb.) okozta a leállást.

Első lépés a hibabehatárolásban az optikai szintek ellenőrzése. Ilyenkor az ONU-t 
egyszerűen leválasztjuk a hálózatról és egy optikai teljesítménymérővel, ellenőrizzük 
a szintet. Ha a szint megfelelő, akkor az ONU egységgel vannak problémák, vagy sok 
esetben az optikai csatlakozás megtisztítása is pozitív eredménnyel járhat.

Ha az optikai teljesítmény nem megfelelő, vagy egyáltalán nincs kiértékelhető szint, 
akkor a kábelben lévő hibahelyet kell megtalálnunk. A hibahely beazonosítását OTDR 
műszerrel végezzük, azonban ez egy meglehetősen nagy szintű optikai impulzus ki-
bocsátásával jár az élő hálózatban, ahol figyelnünk kell a hullámhosszak ütközési le-
hetőségeire is.

Amennyiben a meghibásodás a trunk-kábelben keletkezik nem különösebben fon-
tos a korábban említett elővigyázatosság, ugyanis a szakasz „out of service” állapot-
ban van, de leágazószálak esetén nagyon fontos a körültekintő mérés, mivel a rend-
szer „in service” módban is lehet és könnyen interferencia keletkezhet, ami okozhatja 
a szolgáltatás leállását is. Az interferenciahatás kiküszöbölésére leválaszthatjuk a be-
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kötőszálat, de ez sokszor nehézkes, ugyanis az ezekhez való hozzáférés nem minden 
esetben egyszerű.

A legjobb megoldás egy rövid hullámhosszú OTDR műszer használata, ami 780 nm-
es tartományban dolgozik. A PON rendszerek ONU-OLT irányban 1310 nm, OLT-ONU 
irányban 1550 nm-es hullámhosszt alkalmaznak.

Az alábbi ábra szemlélteti a hullámhosszak és a kvantum effektus közötti összefüg-
gést.

Amint az előző ábrán jól látszik a PON-ban alkalmazott „hosszú” 1310 és 1550 nm-
es hullámhosszak nem érzékenyek a 780 nm-es hullámhosszra. Ennek következtében 
az élő hálózatokra sincs semmilyen negatív hatással egy-egy OTDR-es mérés, így a 
hiba különösebb előkészületek nélkül egyszerűen behatárolható.

A következő ábrán egy 2,2 km hosszúságú optikai szál mérését mutatjuk be 780 nm-
es hullámhosszt alkalmazva. Mivel a dinamikatartomány ebben a sávban 8 dB a 2,2 km 
hosszúságú szál paraméterei kiválóan elemezhetők. Egy ilyen eszköz segítségével a 2 
km hosszúság körüli szálak hibahelyei rendkívül pontosan behatárolhatók.
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Optikai vesztesség mérése a bekötőszálak csatlakozóin
Ha a probléma az ONU eszköz optikai csatlakozója miatt lép fel, akkor ez gyakran a 
szolgáltatás leállásával jár. Ebben az esetben egy hagyományos OTDR-es méréssel, a 
holtzóna hatás miatt csak úgy tudjuk meghatározni a csatlakozás minőségét, ha előtét-
szálat építünk be. Sokkal kézenfekvőbb egy olyan eszköz alkalmazása, mely már tar-
talmaz előtétszálat, így a fentiekben részletezett „barkácsolást” elkerülhetjük.

Az előző ábrán jól látszik, hogy a csatlakozóval nincs probléma. További lehetőség 
az optikai szál végződésének ellenőrzése VIP(Video Inspection Probe)-al.

Épületen belüli vizsgálatokhoz általában elegendő a látható fényforrás alkalmazása, 
mely azonnal láthatóvá teszi az optikai szálban keletkezett hibákat.

Macrobend hibák azonosítása
A 780 nm-es hullámhossz alkalmazása OTDR-es mérések esetén kiváló lehetőséget 
biztosít az élő PON hálózatok hibáinak feltárására, azonban egy hátránya is van, ez pe-
dig a macrobend hibák beazonosítása, ugyanis ezen a hullámhosszon a szálak hajlí-
tásból származó csillapítása sokkal kevésbé észlelhető, mint a „hosszabb” hullámhosz-
szakon. Egy 1310 nm-en még nem észlelhető hajlítás miatti vesztesség 1550 nm-es 
már jelentős veszteséget fog mutatni. A macrobend hibák felfedezésére használják az 
OTDR 1650 nm-es hullámhosszát, ami hátrányosan érintheti az élő forgalommal ren-
delkező PON hálózatot, ezért ennek alkalmazásánál körültekintően kell eljárni.

QoS mérések a PON hálózatokban
A leggyakoribb kiépítés (B/E/G-PON esetén) az 1/32 osztás, tehát egy OLT 32 ONU-t, 
végfelhasználót tud kiszolgálni.

A fenti 1/32 osztású elrendezésben egy teljes körű QoS vizsgálatot tudunk lefut-
tatni mindkét irányban. Ehhez természetesen olyan eszközre van szükségünk, ami kel-
lő számú port-tal rendelkezik.



266

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

Hálózati terhelés vizsgálatok:
A TDM technológiát alkalmazó PON rendszerek alap követelménye, hogy minden ONU 
a számára nyitott időrésben küldjön adatot „fel” irányban. Az adatok küldése ütközés-
mentesen kell, hogy történjen, valamint a küldött adatnak hibátlanul észlelhetőnek kell 
lennie, az OLT oldalon.

A rendszer kifogástalan működéséről úgy tudunk megbizonyosodni, ha minden ONU-n 
egy nagy sávszélesség-igényű forgalmat generálunk és OLT oldalon a generált forgal-
mat hibamentesen észleljük.

Throuhput mérés Anritsu MD1230B műszerrel:
Egy időben minden felhasználó átviteli sebességét tesztelhetjük, így a sebességek in-

gadozásából, különbözőségekből következtethetünk a hiba forrására.

Csomagvesztés mérések Anritsu MD1230B műszerrel
Minden felhasználó csomagvesztési statisztikáját vizsgálhatjuk egy időben. A kiérté-
kelés során a statisztikai adatokból kiolvasható, hogy a magas prioritással rendelkező 
ügyfelek csomagvesztési statisztikái hogyan viszonyulnak az alacsonyabb prioritással 
rendelkező ügyfelek statisztikájához.
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Késleltetés-mérések Anritsu MD1230B műszerrel
Számos alkalmazás nagyon érzékeny a késleltetésre. Ilyenek például az IPTV, vagy 
a VoIP rendszerek. A késleltetés és késleltetés-eloszlás fontos információt hordoz egy 
szolgáltatás minőségéről.

Összefoglalás
A hozzáférési hálózatok üzemvitele kulcskérdés lesz az elkövetkező időszakban. El-
sődleges szemponttá válik az olcsó és gyors karbantartás. A PON hálózatokban alkal-
mazott 780 nm-es hullámhosszú OTDR sok időt és fáradságot takaríthat meg a mérnö-
köknek és technikusoknak a karbantartási munkálatok közben. A fizikai réteg vizsgálata 
mellet fontos a QoS vizsgálat is. Ennek segítségével ellenőrizhetjük, optimalizálhatjuk 
hálózatunkat és ha e két területen kiváló munkát végeztünk, biztosak lehetünk abban, 
hogy ügyfeleink elégedettek lesznek
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Minőségmenedzselés szolgáltatás

Zsiga Árpád
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Budapest, 1038 Márton út. 12.

A QMon minőségmenedzselés szolgáltatás kidolgozása során az a cél vezérelt, 
hogy a felhasználó oldaláról jól felhasználható, a hálózatos munkát könnyítő ered-
ményeket adjunk, időigényesen használható, drága szoftver eszközök helyett.  
A QMon hálózatminőség menedzselés hiteles és megbízható elemzést ad a háló-
zat állapotáról. A riport megoldási javaslat adásával, igény esetén a konkrét kon-
figurációs megoldással segíti a hálózat üzemeltetését.
Az előadás során a hálózati riportokra és az egyik leggyakoribb elemzési terü-
letre, a Voip hálózati riport-elemzésekre mutatok be példákat, inkább a felhasz-
nálási lehetőségekre fókuszálva, mint a tool működési technikáiban elmélyülve. 
A szolgáltatás ismertetésénél referencia példákat mutatok az ipar, a kereskede-
lem és a banki világ területéről.
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Az InQMon Kft. bemutatása1 
Az INQMon Kft.-t egy TKI kutatóintézeti fejlesztő múlttal rendelkező csapat hozta lét-
re 2005-ben. A cég irányítói részt vettek a magyar távközlés digitalizálásában fejleszté-
si oldalról, így az első hazai PCM jelzésmultiplexerek és központ illesztők fejlesztésé-
ben. A jelenlegi fejlesztési célok már a digitalizált világból adódnak: az internet hálózat 
minőségmérésének területéről. 

Ehhez a tevékenységhez fejlesztünk mérőszoftvereket, ezeket helyszíneken üzemel-
tetjük,  mérési riportokat készítünk és hálózatfejlesztési tanácsadást végzünk. 

A tagok a Siemens Telefongyár szoftverfejlesztő csapatával együttműködve OM pá-
lyázat keretében valósítottak meg egy internet Qos (Quality of Service) mérő szoftver 
eljárást. 

2005-ben megalapítottuk az InQMon Kft.-t, mely QMon márkanévvel új szoftver fej-
lesztésébe fogott, a hálózati riport szolgáltatási területet célozva meg. Elmondhatjuk, 
hogy sikeres tevékenységünk az internet hálózatok mérése, minősítése. Első megren-
deléseinket a Siemens Nemzeti Vállalattól kaptuk LAN hálózat minősítésre. Később a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából elvégeztük a magyar internet hálózat robosz-
tusságának országos felmérését. Az eredményeket az NHH európai társszervezeteivel 
együtt hasznosítja. Folyamatosan végzünk LAN Qos monitorozást és Voip tesztelést 
az Alpine, a Metro Áruházlánc, a MOL és az Aegon hálózatain. Folyamatosan végzünk 
egy tanúsító cég, a VERITAN Kft. számára internet méréseket, ezen a területen jelen-
tősebb referenciáink a GTS-Datanet, az eTel és az Interware. 

Siemens Partner cég vagyunk
A Siemens ránk ruházta Voip szakértői tevékenységét és internet auditálási feladatait a 
HiPath alközpontok telepítése és üzemvitele területén. Ez a Siemens NetCheck szoft-
ver tool-on alapuló tevékenység. Ilyen tevékenységet végzünk a Paksi Atomerőmű, a 
MOL, az Aegon és a Metro Áruházlánc területén. 

A minőségmenedzselés célja és előnyei2 
A QMon minőségmenedzselés szolgáltatás kidolgozása során az volt a cél, hogy a fel-
használó oldaláról igényelt, a hálózatos munkát könnyítő eredményeket adjunk, 

időigényesen használható, drága szoftver eszközök helyett.  
A QMon minőségmenedzselés folyamatos elemzést ad a hálózat állapotáról, jelez-

ve a szükséges beavatkozásokat. Online riasztásokat generál SLA-hoz rendelten mail 
vagy sms formában. 

A minőségmenedzselés hosszútávú beavatkozásait segítik a havi riportok, ame-
lyekben a hálózat havi trendjeinek elemzése szerepel. 

A jelenségeket és a megoldási javaslatokat címszószerűen vezetői összefoglaló 
tartalmazza.

a riport elemzés a forgalom, a hibaarány, a késleltetés  és a sávszélesség kihaszná-
lás adatain alapul, a hibaesetek grafikus és logfile formában, prioritási sorrendben tör-
ténő megadásával, elemzésével. A tanácsadás a riport elemzésekből kiindulva megol-
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dási javaslat adásával, igény esetén a konkrét konfigurációs megoldással segíti a há-
lózat üzemeltetését.

A használt QMon szoftver tool az internet hálózat meghatározott minőségi paramé-
tereit automatikusan méri előre megadott mérési policy szerint. 

A QMon szolgáltatás újdonsága, előnyei3 
A QMon rendszer számos újdonsággal és előnnyel rendelkezik a piacon lévőkhöz ké-
pest, amely az eszközt és a rajta alapuló szolgáltatást saját kategóriájában piacveze-
tővé teszi.

Újdonság a megoldásban, hogy egy eszközben oldjuk meg egyrészt az internet há-
lózat adattovábbításának, másrészt a Voip összeköttetések minőségi paramétereinek 
mérését, és mindezt automatikus mérésben. A jelenleg kapható piacvezető eszközök 
külön Voip és külön LAN mérésre szolgáló eszközök. Mindegyikre jellemző a manuá-
lis mérési beállítottság, azaz egy mérési eredményt lehet kinyerni belőlük egy beállí-
tással. A fejlesztés során mérési sorozatok végrehajtására alkalmas eszköz létrehozá-
sa volt a célunk.  

Több internet auditálási feladat során szembesültünk azzal a problémával, hogy a 
mérések elvégzése és főleg értékelése sok manuális és ismétlődő részből áll, valamint, 
hogy nincs jól kezelhető, automatikus riportot szolgáltató mérő szoftver. 

a célkitűzésünk az volt, hogy egységes kezelési felületű LAN adat és Voip mérések 
végzésére alkalmas toolt hozzunk létre, melynél könnyű állítani a mérési policy-t, vala-
mint automatikusan kapjuk a végén a mérési riportot. A piacon jelenleg sok egyszerű 
hálózatmérő és néhány bonyolult (és drága) eszköz létezik.  

a bonyolultabb mérőeszközök fő feladatként igyekeznek a hálózati eszközök beál-
lítását is megoldani és csak mellékesen mérik a hálózat paramétereit. Ebből követke-
zően bonyolult a használatuk és legtöbbször alapos ismereteket igényelnek a hálózati 
eszköz és hálózati működés terén.  

A legfontosabb előny, hogy több tool és manuális (mérési és szerkesztési munkával 
elvégezhető) feladatot integráltunk egy eszközbe és főleg egy menübe, fokozva a szol-
gáltatás stabilitását az automatizált eredményt szolgáltató eszközzel.     

Az eszköz magyar piacon új, eddig még lefedetlen területet foglal el. Legfőképpen 
azokat a felhasználókat érinti, akik érzik annak jelentőségét, hogy a hálózatot folyama-
tosan elemezni, mérni kell, sőt az üzletmenetük szempontjából ez mindenképpen szük-
séges feladat. Számukra az új tool hálózatelemzési riportokat készít belső szakember 
bevonása mellett vagy külső tanácsadóval.  

 Az eszköz műszaki leírása4 
Az eszköz hálózatvizsgálatra készült. A LAN-Voip hálózatvizsgálati tevékenység a kö-
vetkező elemekből áll:
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Hálózat felderítési funkció4.1 
Ennek a funkciónak a célja a hálózatot felépítő eszközök közötti kapcsolatok adatbá-
zisba gyűjtése, a „kapcsolási rajz” létrehozása.

Mérési policy konfigurálás funkció4.2 
A mérés konfigurálása során beprogramozzuk, hogy mely hálózati eszközökön mit mér-
jen és mikor. Az összes felderített eszközből kiválasztjuk, hogy melyeket, és azok mi-
lyen részegységeit mérjük. Beállítjuk, hogy a mérési csoportokhoz milyen eszközök, mi-
lyen mérések és időzítések tartoznak.

A QMon toolnál a mérési analízisek menüből szerkeszthetőek, és külső felhasználói 
programokat rendelhetünk a mérésekhez.

Paraméterek, MIB file fogalma4.3 
A mérendő paraméterek egyezményes fa struktúrába szervezett és gyűjtött értékek, me-
lyek IETF, ETSI, RFC ajánlásokban megadott módon lekérhetőek minden SNMP pro-
tokollra képes eszköztől, mivel ma a legtöbb hálózati eszköznek van SNMP paraméter 
készlete. A paraméterek rendezését az ún. MIB file-ban rögzítik és hozzák nyilvános-
ságra. A lekérdezés a MIB file struktúra szerint végezzük.

Analízisek, mérési eredmények adatbázisa4.4 
A mért eredményeket mint primer eredményeket adatbázisban tároljuk. Ezenkívül a 
mért paraméterekhez tartozó függvény analíziseket is érdemes kiszámítani és szekun-
der értékként eltárolni. A tárolt szekunder értékeket online mérési időben érdemes ösz-
szehasonlítani a megadott küszöbértékekkel és dönteni arról, hogy történt-e hiba ese-
mény vagy sem. Mivel több hibaszintet adhatunk meg, több szintű hiba léphet fel, eze-
ket sürgősségük prioritási sorrendjében adhatjuk ki. 

 

Összes hálózati 

eszköz 

Kijelölés 

     Összes mérés 
Kijelölés 

„xxx” mérési csoporthoz 

rendelt mérések 

Mérési policy hozzárendelés egy mérési csoporthoz 

„xxx” mérési csoporthoz 

rendelt hálózati eszköz 

         Időzítés  
Beállítás 

„xxx” mérési csoporthoz 

rendelt időzítés 
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Riasztások kezelése 4.5 
a riasztás átfogó elnevezése annak a ténynek, hogy a mért vagy számított paramé-

ter értékek átlépnek egy előre definiált küszöbértéket. Mivel több szintjét adjuk meg a 
paraméterek qos jellemzésének, többfajta riasztási esemény történhet. 

Ezen a területen újdonság értékű funkciók az alábbiak:
A riasztásokat SLA szerinti bontásban, az SLA-ban érdekelt személyeknek • 
adhatjuk.  
Funkció és eszköz specifikus riasztás analízis, amely azt jelenti, hogy menüből • 
meg lehet kérdezni, hogy egy eszközön milyen riasztások voltak, vagy hogy 
egy riasztás milyen eszközökön fordult elő egy adott időszakban.  

SLA kezelés  4.6 
Az SLA kezelés a hálózat minőségi működését folyamatosan biztosítja. Folyamatosan 
mérjük a hálózat minőségét befolyásoló paramétereket, figyeljük a hálózat előre defi-
niált riasztási eseményeit, rögzítjük a riasztási helyzeteket és számítjuk a hibás és hi-
bamentes másodperceket, és mindezek alapján folyamatosan előre jelezzük az SLA 
teljesülését vagy nem teljesülését. Az SLA sértések statisztikájából megállapíthatjuk a 
hálózat működési trendjeit.  Egyedi, újdonság jellegű funkció, hogy több SLA vehető fel 
ugyanazon eszközbázisra, menüből módosíthatóan.

Mérés4.7 
A mérőeszköz ütemezett méréseket futtat. Ez azt jelenti, hogy a konfigurációban be-
állítjuk, hogy mely paramétereket milyen eszközöktől kérdezzünk le és milyen üteme-
zéssel. A válaszokat adatbázisban el kell tárolni, visszakereshető formában. A LAN és 
Voip méréseket együtt, egyszerre végezzük, egy eszközzel. A Voip a LAN hálózaton 
keresztül megy, nem választhatók szét a minőségi mutatók, ezért érdemes együtt mér-
ni a paramétereket.

Tesztriport4.8 
A Voip riportok automatikusan állnak össze a hívás sikeresség, a csomagvesztés, a 
késleltetés, a jitter és a sávszélesség kihasználás adataiból. A LAN riportok az eszkö-
zök hálózati kapcsolatainak megfigyelésével, ugyanezen paraméterek mérésével, ana-
lízisével jönnek létre. Ebből is látszik, hogy a LAN és a Voip mérések ugyanazokat az 
ip hálózat minőségére jellemző paramétereket mérik. 
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A piacon jelenlévő szoftverek és a QMon szoftver 5 
összehasonlítása
A következő táblázatban összefoglaltuk a piacon már meglévő és a QMon szoftver fő 
jellemzőit. Vastag betűvel jeleztük azokat a paramétereket, amelyek újdonságot jelen-
tenek.

Rendszer-
jellemző

A QMon szoftver jellemzői Piacon lévő szoftverek jel-
lemzői

automatikus hálózat 
felderítés

a hálózat aktív eszközeinek 
adatbázisba írása automatiku-

san

a hálózat aktív eszközeinek 
adatbázisba írása automa-

tikusan
Riasztások küldése a riasztások konzolra, SmS 

vagy mail címekre küldhetőek
a riasztások konzolra, SmS 
vagy mail címekre küldhe-

tőek
Funkció specifikus 

riasztások
A riasztások hálózati funkció 

szerint más címzetthez mehet-
nek

Az egyes szoftverekben 
részben megtalálható

Riasztás nyugtázás A riasztások nyugtázhatóak 
és visszakereshetőek sokol-

dalú szűréssel

A riasztások nem mindenütt 
nyugtázhatóak

Hálózat
konfiguráció teljes 

hozzáféréssel

Analízis függvények teljes 
mélysége, riasztási küszöbök

nem látható sem az analí-
zis függvény, sem a riasztá-
si küszöb és nem is változ-

tathatóak
Sla kezelés, kü-
szöbérték figyelés

Az SLA-hoz rendelt hálóza-
ti eszközök riasztásait gyűjti, 

proaktív SLA alarmot generál.
Több SLA egymástól függet-

lenül kezelhető.

Az SLA-hoz rendelt hálóza-
ti eszközök riasztásait gyűj-
ti, proaktív SLA alarmot ge-

nerál

Hozzáférés web felületről web felületről
Hiba korreláció ana-

lízis
Riasztások ok-okozatiságát fi-
gyelembe vevő megjelenítés

riasztások ok-okozatisá-
gát figyelembe vevő megje-

lenítés
Felhasználói we-

boldal, egyéni ripor-
tokkal

A kezelő és a felhasználó saját 
jelszóval lép be

A kezelő saját jelszóval lép 
be

Lényegkiemelés Összesített formában adja 
egy időszak kritikus esemé-

nyeit

NINCS

automata lan és 
voip riport

Időszaki riport a hálózat minő-
ségéről

NINCS

Használat Egyszerű, szolgáltatásnál nem 
kell képzés

Drága, időigényes képzés

Platform Linux vagy UNIX szerveren UNIX gépen
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Összefoglalás6 
A fenti összehasonlítás és a korábban leírtak alapján kijelenthető, hogy egy olyan új 
eszközt hoztunk létre, amely kényelmesebbé, automatizálhatóvá és reprodukálhatóvá 
is teszi a méréseket.

Az eszköz és szolgáltatás ára lényegesen alacsonyabb, mint a ma létező profesz-
szionális szoftvereké. Fontos kijelenteni, hogy nem azok kiváltása a cél, hanem egy 
olyan szegmensnek a kihasználása, amit az egyébként jó, a piacon meglévő há-
lózatmenedzselő szoftverek nem tudnak, mert nem erre fejlesztették azokat. Így az 
eszköz és szolgáltatás azok mellett, azokat kiegészítve is jól használható. 
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Digitális műholdas műsorszórás megvalósítása

Szűcs Ferenc 
T-Kábel Magyarország Kft.

A műsorterjesztés digitális átalakítása Magyarországon már elkezdődött és döntés szü-
letett arról, hogy 2012-re az analóg földfelszíni műsorszórást meg kell szüntetni. A Ma-
gyar Telekom jelenlegi piaci pozícióját szeretné erősíteni egy olyan rendszer kiépítésé-
vel, mely országos lefedettséget biztosítana a többcsatornás műsorterjesztés területén. 
A földfelszíni analóg-digitális átállás a Magyar Telekom számára is új piaci lehetőséget 
jelent, hiszen akik eddig kizárólag földfelszíni vétellel rendelkeztek, azok kívül rekedtek 
a kábeltelevíziós hálózatok szolgáltatásaiból és most választás elé kerülnek, dönteni-
ük kell a földfelszíni digitális vétel ill. valamelyik DTH szolgáltató között. 

2008-ban a Magyar Telekom vezetése elhatározta, hogy az előfizetők komplex kiszol-
gálása érdekében bevezeti a T-Home márkát, amely a telefon, az internet és a TV mű-
sorszolgáltatás kiváló minőségben való biztosítását teszi lehetővé ügyfelei számára. A 
fenti cél megvalósítása érdekében 2008. 04.21-én született meg az a döntés, hogy de-
cember 1-től új nagy csatornaszámú DTH (Direct to Home) szolgáltatás indításával meg 
kell teremteni az országos lefedettségű TV műsorterjesztés lehetőségét. A T-Csoporton 
belül a feladatot a szolgáltatás megvalósítására a T-Kábel Magyarország Kft. kapta.

A fenti döntés alapján elindult az a beruházás, melynek keretében új DVB-S2 feladó-
állomás létesül Budapesten. A műholdas szegmens kialakításával kapcsolatos válasz-
tásunkat segítette az a tény, hogy az Amos1 műhold élettartama lejárt, az azt felváltó 
Amos3 pedig lényegesen nagyobb kapacitással rendelkezik és legalább 12-15 évre biz-
tosítani tudja a stabil, jó minőségű szolgáltatás lehetőségét. A T-Kábel szerződést kötött 
az Amos3 műholdat üzemeltető Spacecommal, így lehetősége nyílt a DVB-S2 rendszer 
kiépítésére vonatkozó terveinek megvalósítására.

A munkálatok 2008 nyarán megkezdődtek. A feladóállomás helyének a Száva utcai 
telephely került kiválasztásra. A szükséges földmunkák, valamint az alapozás elvég-
zése után, a feladóállomás eszközeinek szállítását és az installálást megbízás alapján 
az NDSatCom végzi.

A feladóállomás telepítésével párhuzamosan, szintén Budapesten a Horváth Mihály 
téren új MPEG-4 fejállomás építésére kerül sor, melynek szállítására a Harmonic ka-
pott  megbízást. A fejállomáson előállított MPEG-4-es transport stream-ek, optikai há-
lózaton keresztül jutnak el a műholdas feladóállomásra.

A feladóállomás megépülése lehetőséget nyújt a Magyar Telekom számára, hogy di-
gitális TV-s szolgáltatásait országos szinten kínálhassa, így a HD, SD adások, valamint 
a közszolgálati rádióadások az ország minden pontján elérhetőek lesznek.

Napjainkban a digitális műsorterjesztés területén végbemenő rohamos fejlődést ki-
használva a Magyar Telekom előfizetőinek olyan új lehetőségeket is kínál majd, mint 
például a MHP-n (Multimedia Home Platformon) alapuló értéknövelt szolgáltatások. Az 
interaktív szolgáltatások bevezetését megelőzően vizsgáljuk a technológiai lehetősé-
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gek, hálózatok konvergenciája mellett azt is, hogy milyen előfizetői igények jelentkez-
nek, valamint milyen változás várható a fogyasztók magatartásában a digitalizált mé-
dia világában. 

Az előadás a Magyar Telekom DTH platformjának kialakításáról szól, részletesen be-
mutatva a műszaki tervezés szempontjait, a kivitelezés során alkalmazott megoldásokat 
és a fejállomás, valamint a műholdas feladóállomás rendszertechnikai felépítését. 

Tekintettel arra, hogy jelen anyag leadása (augusztus) idején a kivitelezési munkák 
még gőzerővel folynak, ezért a részleteket a16. Távközlési és Informatikai Hálózatok 
Szeminárium és Kiállításon tartandó októberi prezentáció fogja tartalmazni.
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IPTV Magyarországon

Cseh Tamás
t.cseh@watt22.hu

Watt 22 Távközléstechnikai Szolgáltató Kft.
Budapest, Hunyadi János u. 162.

Kivonat
Napjaink távközlési és médiatechnológiai fejlődésének együttese bővülő felhaszná-
lói igényeket eredményezve mozdítja a távközlési iparág szereplőit a magas szin-
tű összevont szolgáltatások nyújtása felé. A 3 alapszolgáltatás – internet hozzáfé-
rés, kábeltelevíziózás, telefon – nyújtásának módja esetenként eltérő platformo-
kon valósul meg. A szolgáltatás alapjául a rendelkezésre álló átviteli technológiák 
közül kézenfekvő a rohamosan fejlődő IP alapú átviteli rendszerek alkalmazása.

A Watt 22 Kft. Triple Play szolgáltatások nyújtására alkalmas berendezéseket 
fejleszt és gyárt. A megvalósított szolgáltatások (IPTV, telefon, internet) áttekin-
tésével mutatjuk be az IP alapú hordozó rendszeren megvalósított Nowision ká-
beltelevízió szolgáltató rendszer és Triple Play megoldást.

Bevezetés
A távközlési és a kábeltelevíziós szolgáltatók haszonkulcsaik megtartásához új te-
rületeken jelennek meg. Az alapvetően távközlési típusú szolgáltatók kábeltelevíziós 
irányba mozdulnak el, a hagyományos kábeltelevízió szolgáltatók távközlési irányba 
mozdulnak el. Néhány alapfogalom áttekintésével meghatározható az új technológi-
ák eredményeként milyen bevezethető értéknövelő szolgáltatásokkal tudják a szolgál-
tatók kínálatuk növelésével piacukat megtartani és növelni.  A kábeltelevíziós szolgál-
tatások interaktívabbá kezdenek válni a menürendszeres szolgáltatási platform segít-
ségével. Ma az előfizetők már nemcsak otthonaikban rögzíthetik kedvenc műsoraikat 
HDD/DVD-felvevővel, hanem később is megtekinthetik hálózati vagy lokális Timeshift/
PVR megoldással is a szolgáltatótól függően. Digitális kábeltelevíziós szolgáltatás HD 
minőségben is, elektronikus műsorújság - EPG, hírolvasás - RSS, E-mail kliens a nap-
pali szoba TV képernyőjén internetes szörföléssel együtt, otthonról történő filmvásárlás, 
filmnézés/VOD, hálózatos játékok – néhány példa azon szolgáltatások közül, amelyek 
mára elérhetőek lettek és csábítják az előfizetőket az új típusú szolgáltatások igénybe-
vételére. A megszokott kábeltelevíziós szolgáltatásoktól elindulva mutatjuk be egy le-
hetséges IPTV rendszer felépítését.

Rendszerelemek
A hálózati hozzáférés rendszerelemei is hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Az ana-
lóg koax rendszerek mellett egyre több nagy sávszélességet igénylő grafikus felhasz-



278

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

nálói felületet igénylő szolgáltatás iránti igény jelentkezik az előfizetők részéről. A kép-
minőség iránti igény is nő a nagyobb és modernebb LCD/Plazma lapos televíziók gyors 
ütemű terjedésével. Így kerül előtérbe egyre inkább a digitális továbbítási rendszerek 
terjedése az analóg műsorforrások digitálissá válásával együtt. Az új építésű vagy fel-
újításra kerülő hozzáférési hálózatoknál nagyon fontos átgondolni az új szolgáltatások 
bevezetése miatt milyen típusú lesz az új hálózat. A nagysebességű elérés számos 
szolgáltatás nyújtását teszi elérhetővé. Az egyes szolgáltatások szétosztását és szét-
választását a home gateway, a digitális tv jelfolyam nézhető képpé alakítását a set-top-
box végzi el. A képernyőn megjelenő interaktív szolgáltatások felhasználói interfészei 
igénylik a központi „middleware” rendszerelemet, ami az előfizetők számára generál 
felületeket és lebonyolítja a kért szolgáltatást. Ugyanez a rendszerelem ad információt 
a karbantartó személyzet számára a beállításokhoz, az adminisztráció és számlázás 
számára valamint a hibajavításhoz.

A Nowision termékcsaláddal az ügyfeleket kép-, hang- és adatszolgáltatásokkal el-
látó, integrált, költséghatékony Triple Play hálózat építhető ki. Rendszereinkhez a leg-
különbözőbb igényeket kielégítő interaktív felhasználói felületeket, valamint felügyeleti 
és számlázási feladatokat ellátó szoftvereket is biztosítunk, melyek szabványos inter-
fészeken kapcsolódhatnak más nyilvántartási, vállalatirányítási rendszerekhez.

A Triple Play hálózatokon nyújtható szolgáltatások csoportosítása
Kép Hang Adat Integrált TV platform

IPTV VoIP Internet hozzáférés EPG
TimeShift Tv Hangposta e-mail kezelés Teletext

PVR/nPVR Konferencia Video megosztók el-
érése

E-mail és hangüzenet 
kijelzés

voD Ivr Webszerverek Bejövő hívás kezelés
Domain név szerver TV web böngészés

Interaktív reklámok

A Nowision IPTV szolgáltatása
Az IP-televíziózás egy lehetséges megoldása a műsorforrások digitális továbbításá-
nak. Digitális műsortovábbítás esetén az előfizetőknek nyújtott szolgáltatások kibővít-
hetők új, eddig nem megszokott lehetőségekkel. Mint például a bevezetésben említett 
Timeshift/VOD vagy nPVR. Az ezeket megvalósító rendszerelemeket ismertetjük az 
alábbiakban.
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IPTV rendszervázlat
A hagyományos televíziózáshoz képest a modern, nagysebességű hozzáférési háló-
zatra (Ethernet, xDSL, FTTH, WiFi) épülő, IP alapú rendszerek olyan értéknövelt szol-
gáltatások nyújtására is alkalmasak, amelyek

lépést tartanak a folyamatos fejlődéssel• 
költséghatékonyan ötvözik a különböző technológiákat• 
SD, HD képminőséget tesznek lehetővé• 
a felhasználói igények szerint bővíthetőek• 
személyre szabhatóak• 
interaktívak (Middleware) • 

A Nowision fejállomások működési elve

A fejállomás elemei - bemeneteit tekintve - analóg és digitális egységekre bonthatók, 
de minden berendezés Ethernet kimenettel rendelkezik. A digitális egységek DVB-S, 
DVB-S2, DVB-T, DVB-C, DVB-ASI, DVB-SDI bemenetekkel rendelkeznek. Az analóg 
egység analóg földi vevő vagy analóg kompozit bemenetekkel rendelkezik. Ez a meg-
különböztetés azért szükséges, mert míg a digitális vevő berendezések a „HighEnd” 
kategóriába tartoznak, addig az analóg bemenetű egységek egy költséghatékonyabb, 
de létjogosultságuk tekintetében már csak rövidtávon alkalmazható alternatívát jelente-
nek. Igény esetén egy harmadik fél által gyártott professzionális MPEG kódoló is csatla-
koztatható a Nowision DVB-ASI bemenetű egységhez. Ugyanezt a megoldást javasol-
juk PowerVU kódolású programok vétele esetén is. A különböző forrásokból előállított 
digitális jelek az IP gerinchálózatba kerülnek, onnan a hozzáférési hálózaton keresztül 
jutnak el az előfi zetőkhöz.
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A Nowision DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-C és analóg receiverek belső blokkvázlata

Az NW-DVB-S / S2 / T / C sztrímer egy digitális műholdvevő egység, amely egyaránt 
képes a kódolt és a kódolatlan adások vételére. Bemeneti oldalon négy RF csatlako-
zón keresztül négy komplett transzponder jelének feldolgozása lehetséges. Minden be-
menethez tartozik egy CAM fogadó egység mely képes a legkülönbözőbb modulok fo-
gadására (Irdeto, CryptoWorks, MediaGuard, Nagravision, Viaccess...). A bemenetek-
re érkező SPTS, vagy MPTS sztrímek egy PID (Program Identifi er) fi lterbe kerülnek, 
melyben kiválaszthatók a további felhasználásra szánt programok. A PID fi lter képes 
egy kódolt, valamint több kódolatlan programot (akár az összes transzponderen talál-
hatót is) a dekóderen keresztül, további feldolgozásra a Transport Stream Multiplexer 
egységbe küldeni. Itt lehetőség van a bemenetekről érkező programok egy, vagy akár 
több TS-be történő csomagolására. A sztrímekbe összeállított video, audio, és adat in-
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formációkat szabadon változtatható PID azonosítóval küldhetjük tovább. Az audio infor-
mációknál lehetőség van a különböző kódolású hangsávok átkódolására valamint átke-
verésére, így állítva elő újabb APID-eket a kimenő TS-be.

A kimeneti Ethernet interfészen keresztül továbbíthatjuk az IP hálózat felé az összeál-
lított TS-eket. A fi zikai Ethernet interfészen konfi gurálható 802.1Q VLAN. Minden kime-
nő TS-re megadható, hogy TS/UDP, TS/TCP, RTP/AVP/UDP, vagy RTP/AVP/TCP for-
mában kerüljön a hálózatra, milyen Unicast/Multicast IP címre és annak mely portjára 
továbbítódjon, mi legyen a kimeneti fi zikai vagy virtuális interfész, a kimenő csomagok 
mekkora TTL-lel rendelkezzenek.

A Nowision Transcoder működési elve

Az NW-TRNSC sztrímer segítségével az IP hálózaton érkező videó tartalmak sebes-
ség és formátum konvertálási feladatai végezhetők el valós időben. Egyik legfontosabb 
felhasználási terület a kis sávszélességű hozzáférési hálózattal rendelkező szolgáltatók 
számára a műholdról érkező MPEG2 jelek Nowision HeadEnd berendezésekkel törté-
nő IP hálózatra ültetés után állandó vagy maximált bitsebességű MPEG4 video jelfolya-
mokká történő átkódolása. A berendezés képes az MPEG2 bejövő jelfolyamok sebesség 
konvertálására is, melynek segítségével az MPEG2 kimenő sztrímek állítható maximális 
bitsebességgel történő küldésére van lehetőség. Egy Nowision Transcoder két átlagos 
minőségű program MPEG2 - ISO_MPEG4 vagy H.264 transzkódolását látja el.

Set-top-box
Az IP sztrímerek által előállított és az előfi zetőhöz a hozzáférési hálózaton eljuttatott jelet a 
set-top-box alakítja TV készüléken nézhetővé. A set-top-box a végfelhasználónál üzembe 
helyezett, egyedi azonosítójú eszköz, amely fogadja és feldolgozza a fejállomás rendszer 
által küldött digitális jeleket, majd ezeket átalakítva – és a digitális jogkezelés előírásainak 
megfelelve – továbbítja a TV készülék felé. A set-top-box felelős a Nowision Middleware 
rendszer által előállított felületek megjelenítéséért. Működését egy kvázi platform függet-
len operációs rendszer biztosítja, mely az alábbi funkciókat valósítja meg:
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a set-top-box firmware-ének kezelése• 
universal plug-and-play támogatás, asztali PC-n lévő tartalmak megjeleníté-• 
se a set-top-boxon
átfogó média szabványok támogatása• 
webes szabványok támogatása• 
HD felbontás• 
openGL 3D grafikai támogatás• 
távkapcsolóval és billentyűzettel történő vezérlés• 
számítógép és telefon csatlakoztatási lehetőség• 
Bluetooth, WiFi és USB támogatás• 
opcionális HDD• 
EPG kezelés (Timeshift TV paraméterezés)• 
PVR• 

Rögzített anyagok visszanézése – új szolgáltatások
Nowision VoD
A Nowision VoD rendszer filmek tárolását, valamint virtuális video téka szolgáltatás nyúj-
tását teszi lehetővé. Egy Nowision VoD szerver 200-250 film tárolására és átlagosan 50 
felhasználó egyidejű ellátására képes. A kapacitás növeléséhez - a kínált filmek mennyi-
ségétől és a kiszolgálandó ügyfelek számától függően - szerverekből álló klasztereket 
lehet kialakítani. A VoD rendszer alkalmas multicast adások - például reklámfilmek - ál-
lítható időzítésű sugárzására is. A filmküldés RTSP (Real-Time Streaming Protocol) se-
gítségével történik. A jogosultságok ellenőrzése, illetve a számlázási feladatok ellátása 
a Nowision Middleware és Nowision Billing rendszerekkel együttműködve történik.

Nowision VoD Content Manager
A Nowision VoD Content Manager a szervereken található filmek rendezését, csopor-
tosítását, az új filmek kódolását és letárolását végzi. Így nem szükséges a csoport min-
den VoD szerverére a filmek egyenkénti feltöltése. A szoftvercsomag másik feladata, 
hogy a különböző formátumban érkező filmeket a kívánt minőségű és kódolású MPEG2 
formátumba kódolja.

Nowision PVR
A PVR (Personal Video Recorder) rendszer egy adott TV adás kijelölésekor az ügyfél-
nél lévő STB-on rögzíti a műsort. Az előre beprogramozott felvételi igényeket időrendi 
sorrendben hajtja végre.

Nowision TimeShift TV
A Nowision TimeShift TV rendszer biztosítja a kiválasztott TV csatornák szabadon kon-
figurálható késleltetéssel történő lejátszását.

Ez a modul a PVR és Timeshift TV (NW-PVR/TS) funkciók indítását, illetve az EPG 
információk vagy dátum alapján lementett tartalom visszanézését biztosító felület.
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Nowision Voice és internet megoldások
Az IPTV rendszer a hagyományos távközlési szolgáltatásokat a telefon és internetszolgáltatást 
is tartalmazza és integrálja igény esetén kiegészítő lehetőségekkel együtt. Természe-
tesen meglévő szolgáltatói rendszerekkel is jól integrálható. Az anyagban nem térünk 
ki további részletekre ebben a témában.

Nowision Middleware
A Nowision Middleware rendszer egy moduláris felépítésű szoftvercsomag, mely az 
ügyfelek és az üzemeltetők számára különböző szolgáltatásokat nyújtó szerverekkel 
és a felügyeleti rendszerrel együttműködve, PC-n és set-top-box-on egyaránt előállítja 
a funkciókhoz tartozó interaktív grafikus felületeket. A hálózati elemeket egységes rend-
szerbe fogja össze, így felügyeletüket, konfigurálásukat, a különböző jogosultságok be-
állítását egyszerűsíti, a partner hálózatok, rendszerek interfészeit kezeli.

TV és rádió csatornák beállítása• 
EPG kezelés• 
Teletext megjelenítés• 
VoD filmlista• 
Telefon beállítások• 
Hálózatos játékok• 
Video rögzítő• 
Internetezés a TV képernyőjén• 
Hír és időjárás portál• 
Bejövő hívások, e-mail-ek TV-képernyőn történő megjelenítése• 
Szülői zár és egyéb jogosultságok beállítása• 
Kalendárium, címjegyzék• 
Csevegő felület• 
reklámfelület• 
Partnerek szolgáltatásainak igénybevétele• 
On-line, folyamatos számlainformációk• 
Fogyasztási, nézettségi statisztikák• 

A különböző piaci felhasználásoktól függően más és más felületek állnak rendelke-
zésre, melyek az egyedi igények alapján teljesen személyre szabhatók.

Nowision DRM
A digitális jogkezelés – Digital Right Management = DRM – egy olyan technológia, amely 
azonosítja és leírja a szellemi tulajdonjogok által védett digitális tartalmakat. Kifejezet-
ten előnyös azok számára, akik digitális médiatartalmat kívánnak készíteni, szolgáltat-
ni, vagy lejátszani, mivel képes kikényszeríteni egyrészt a tulajdonjoggal rendelkezők 
védelmét biztosító jogszabályok, másrészt a kapcsolódó jogi előírások érvényesülését. 
A biztonságos környezet megteremtésével felgyorsíthatja a legális újrafelhasználást, 
sokszorosítást. A felhasználók számára kényelmes hordozhatóságot biztosít, mivel az 
adott tartalmat bárhol, bármilyen eszközön élvezhetik. A Watt22 Kft. Nowision rendsze-
re megoldást kínál a digitális jogkezelés szerteágazó problémáira is.
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Új típusú jelzőrendszer idős emberek számára

Sándor Tamás 
a Fuzzysys Informatikai, Szakértő és Tanácsadó Kft. ügyvezetője

1039 Budapest, Királyok útja 206.

dr Bognár Zoltán 
a Hírközlési Mérő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

2083 Solymár, Móricz Zsigmond u. 7/A

Kivonat
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban előnyösen használható új típusú ké-
szüléket ismertet az előadás. Az újdonság abban áll, hogy szükségtelenné teszi 
a diszpécserközpont igénybevételét a gondozók értesítése közben, mivel kialakí-
tott rendszere, és a készülék hardver és szoftver képességei ezt lehetővé teszik, 
emellett a jelenleg működő információs rendszereknél nagyobb biztonságot nyújt 
az idős embereknek, és további szolgáltatásokat is nyújt.

Tapasztalatokkal bizonyított üzemelés, a megfelelő tanúsítások jellemzik a rend-
szert és a készüléket.

Bevezetés
Az egyedül élő idős, beteg emberek felügyeletét, és részükre történő segítségnyújtást 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elnevezésű, a szociális törvény (1993 évi 3.tv) 
meghatározott készülék biztosíthatja. Ez két különböző tevékenységből áll: a segítség-
kérésből, amely az idős ember szándékától függhet vagy attól független lehet, és ma-
gából segítségnyújtás elvégzéséből. Az előadás a segítségnyújtási igényt tartalmazó in-
formációnak a segítségnyújtókhoz való eljuttatásban alkalmazott új eljárásról szól, an-
nak rendszeréről és az üzenetküldő készülékről.

Mi ezt azért találtuk ki és valósítottuk meg, hogy a szolgáltatás igénybevétele olcsóbb 
legyen, és ne legyen szükség diszpécser központra, sem külön rádióhálózatra vagy ve-
zetékes hálózat igénybevételére ahhoz, hogy akár egy kis falu polgármestere is dönt-
hessen úgy, hogy 2–3 idős ember részére vásárolhasson olyan készüléket, mely vigyáz 
az öregekre. Segítő ember mindig van, ha pontos a segélykérési információ.

Az üzenetküldés
A jelenleg működő jelzőrendszerek szinte kizárólagosan úgy működnek, hogy diszpé-
cserközpont közreműködésével jut el a segítségkérő információ a segítségnyújtást el-
végző gondozókhoz (1.ábra). 
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1.ábra.

Az új rendszer lényege, hogy a készülék önmaga SMS üzenetekkel hív segítséget 
az idős emberhez azáltal, hogy SMS-eket küld a gondozóknak. Ily módon szükségte-
lenné válik a diszpécserközpont létesítése, fenntartása erre a célra. Ezt a megoldást 
mutatjuk be a 2.ábrán.

2.ábra.

 

diszpécserközpont 

segítségkérés 

segítségnyújtó 

információ 

megtörténik a segítségnyújtás 

segítségnyújtó 

ŐRZI 

visszahívás 

információ (SMS) 

megtörténik a segítségnyújtás 

433 
MHz 
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Ennek a megoldásnak kellő biztonságot kell nyújtani ahhoz, hogy a gondozókhoz biz-
tosan eljusson a segélykérő információ. A készülék ezért a gondozónak küldött SMS-t, 
mely a nevet, címet tartalmazza, elküldi egy másik gondozónak, ha rövid időn belül nem 
kap visszahívást az első gondozótól. A készülék tőle is várja a visszahívást, és ha ez 
nem történik meg rövid időn belül, küldi ugyanazt az üzenetet egy harmadiknak, majd 
egy negyediknek. Ha tőle sincs visszahívás, az üzenetsorozatot kezdi elölről (3.ábra).

Az üzenetküldést akkor is megismétli egy következő gondozónak, ha megtörtént a 
visszahívás, de a gondozó mégsem ért oda egy általa megadott elérési időn belül.

A biztonság, a felhasználhatóság további növelése
Az említett ciklust a készülék többször is megismétli ennek érdekében. Éjszakai segély-
kérés esetén a gondozó biztos felébresztése céljából az SMS küldésen felül a készülék 
normál hang-hívást is kezdeményez. Az idős ember számára fény- és hangjelzést ad 
a készülék a visszahívás hatására. Ez a kialakított, a gondozókat értesítő mód a segít-
ségnyújtás megvalósulását nagyon biztonságossá teszi. Leggyengébb eleme maga a 
mobil szolgáltatás, ami viszont mindenki tapasztalhatta, ma már elég biztonságos.

A segítségnyújtás megvalósulását a készülék azzal is biztonságosabbá teszi, hogy 
a készülékkel együtt megfelelően felszerelt mozgásérzékelő jelzésének hatására ak-
kor is elindul a fent leírt értesítési folyamat, ha az idős ember reggel nem kel fel ágyá-
ból a megszokott időben. Az üzemeltetés során ebből a lehetőségből adódtak a gon-
dozóknak tapasztalatai az idős emberekkel.

Ha már a mobil rendszert vesszük igénybe, további szolgáltatást is nyújthatunk az 
idős embereknek nem szívesen végeznek hívást. Itt is megvalósítottuk azt a már is-

lakás vagy 
ház 

segítség 
nyújtók 

1 

2 

3 

4 

ŐRZI 

távirányító 

nyomógomb 

3.ábra.
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mert megoldást, hogy a telefonkészülék kijelölt számainak megnyomásával előre rög-
zített SMS üzeneteket küldhessenek.

A felhasználást kényelmesebbé tettük azáltal, hogy az idős ember a segélyhívást nem-
csak az általa állandóan magánál hordott kisméretű távirányítóval tudja indítani, mintegy 
20 méteres távolságból, hanem az ágyához közel felszerelt nyomógombbal is.

A hatótávolság természetesen tovább növelhető külső antenna alkalmazásával, ugyan-
ez áll a GSM ellátottság javítására is.

A készülékhez kapcsolt telefonkészülék felhívható bárki által, ami természetesen hí-
vásszűréssel korlátozható azokra a személyekre, akik ebben a szolgáltatástípusban 
érintve vannak.

Kényelmessé tettük az idős emberrel való kommunikációt azáltal, hogy visszahívás-
kor a negyedik csengetés után megszólal a telefon, és a gondozó beszélhet az idős 
emberrel.

Kényelmessé tettük a segítségnyújtás szervezését azáltal, hogy a korábban értesí-
tett gondozókat SMS-el tájékoztatja a készülék, ha valamelyikük elindult segíteni, va-
lamint azzal is, hogy amikor egy gondozó megérkezik az idős emberhez és benyomja 
a nyugtázó gombot a készüléken, mindegyik értesített gondozó kap egy SMS-t, hogy 
a segítségnyújtás megtörtént.

A készülék tartozékait a 4.ábra mutatja.
A készülékeket 2 méter magasságban telepítjük.

4.ábra.

Ő  R  Z  I 

mozgásérzékelő nyomógomb 

hálózati adapter 

felügyelet  antennák 
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Felügyelet
A készülék megfelelő működését szervereinkkel ellenőrzés alatt tartjuk. Ennek része a 
regisztráció és a rendszeres életjel küldés.

A készülék és maga a rendszer önmagában alkalmas a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtási szolgáltatás követelményeinek (2000/1 SZCSM rendelet) teljesítésére is, 
kivéve a diszpécserközpont létesítését, mivel éppen ennek kiváltására hoztuk létre. Így 
a rendeletmódosítást kezdeményeztük a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál. Mi-
vel állami támogatásra is jogosult a szolgáltatás, az ellenőrzés biztosítását a készülék 
oly módon teszi lehetővé, hogy havonta részletes jelentést küld a készülék tulajdono-
sának a segítségnyújtási események megtörténtéről. 

Fejlesztés
A fejlesztés során arra törekedtünk, hogy az idős ember számára olyan könnyen ke-
zelhető készüléket állítsunk elő, amely vagy a magánál hordott távirányító vagy a tele-
pített nyomógomb segítségével aktiválható legyen. Fontos szempont volt, hogy a ké-
szülék hosszabb távon se igényeljen komolyabb karbantartást. Így fontos volt, hogy a 
készülék távolról konfigurálható legyen, ha szolgáltatási szerződésben módosítás tör-
ténik (pl. segélynyújtók adatai változnak) vagy a rendszer komfortosságának növelése 
érdekében újabb funkciókat kell telepíteni.

Természetesen a rendszeres állapotjelentések alapján lehetőség a készülék egyes 
jellemzőinek meglétét, illetve változását, illetve a változás mértékét követni, így már ak-
kor is lehet karbantartási tevékenységeket kezdeményezni, amikor még a készülék ren-
deltetésszerűen működik.

A tervezés során fontos szempont volt a jogszabályi és szabványi előírások mellett 
a széleskörű funkciók biztosítása. Ennek érdekében áttekintésre került a piacon kap-
ható hasonló funkciókat megvalósító készülékeknek a tulajdonságai, és ez alapján ke-
rültek meghatározásra az alábbiak:

a készülék folyamatos működése érdekében a halózati feszültség megszűné-• 
sekor ugrásmentesen átkapcsoljon akkumulátoros üzemmódba,
a készülék csak adatátviteli mobilszolgáltatást vegyen igénybe, hanghívás so-• 
rán kifele irányuló beszélgetést ne lehessen folytatni, csak a készüléket le-
hessen hívni,
az idős ember hagyományos telefonkészüléket használhasson hanghívás le-• 
bonyolításkor,
a készülék legyen moduláris felépítésű, könnyebb karbantarthatóság érde-• 
kében,
készülék könnyen telepíthető legyen, szervizelés során is gyors hibameghatározást • 
lehessen végezni,
ha nem megfelelő a GPRS kapcsolat, akkor a készülék készenléti módban • 
tovább működjön, majd a kapcsolat minőségének javulásakor az el nem kül-
dött jelentéseket küldje el a szervernek,
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a segélynyújtó központ szervere nagy biztonsággal működjön, egyrészt az • 
üzemfenntartás érdekében, másrészt az előírt nyomkövetési és adminisztrá-
ciós feladatok ellátása érdekében,
a kommersz kiegészítő egységeket lehessen csatlakoztatni hozzá.• 

A fejlesztés során olyan technológiai megvalósítások kerültek alkalmazásra, amelyek 
segítségével a szempontoknak meg tudtunk felelni. Így a készülék esetében lehetőség 
van a készülék firmware, a modem firmware távoli frissítésre úgy, hogy a készülék fo-
lyamatosan tudja biztosítani az alaptevékenységét a segítséghívás biztosítását.

Természetesen a firmware frissítések esetén egy fontos szempont volt, hogy a szer-
verről letöltött újabb verzió csak akkor kerüljön a készülék, vagy a modem memóriájá-
ba, ha az megfelelő ellenőrzéseken keresztül esett, hiszen egy rossz frissítés eredmé-
nyeként a teljes készüléket használhatatlanná lehet tenni, és az idős ember teljes mér-
tékben magára maradna.

Egy másik nagyon fontos szempont volt a minél hosszab akkumulátoros készenlé-
ti idő biztosítása, hiszen az ország kevésbé lakott területein természeti károk esetén 
előfordulhatnak hosszabb áramszünetek is. Ezekben az esetekben az átlagos, néhány 
órás hiba elhárítást át kell vészelnie a készüléknek is úgy, hogy közben szintén bizto-
sítani kell a ségélykérés alapvető funkcióit. Ezért is a készülék fejlesztése során nagy 
figyelmet fordítottunk a ennek a jellemzőnek a túlméretezésére, illetve a tesztelés so-
rán ennek a folyamatos vizsgálatára.

Megfelelőségek
A készülék megfelel az MSZ EN 300220 szabványnak, az MSZ EN 301511 szabvány-
nak, valamint a rá vonatkozó jogszabályoknak, így a 

a 63/2004(VII.26.) ESZCSM rendelet előírásainak, mely a 0 Hz-300 GHz kö-• 
zötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek 
lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeit írja elő;
a 16/2004 (X.8) KvVM rendelet előírásainak, mely az az egyes veszélyes • 
anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szól.

A készülék tartozékaival és a telepítés megfelel a hírközlésről szóló törvény alapve-
tő követelményeinek (80.§.) 

A készülék és rendszer kidolgozását a Hírközlési Mérő és Szolgáltató Kft kezdemé-
nyezésére támogatta a Pannon Távközlési Rt, a kidolgozást a Bay Zoltán Alapítvány 
és a Fuzzysys Kft. végezte.
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Rádióberendezések spektrumhatékonyságának 
vizsgálatai és tapasztalatai

Fehér András
Széchenyi István Egyetem  

Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 http://rf.sze.hu

Kivonat
Ma a magyarországi és az európai piacon is csak a harmonizált szabványoknak 
megfelelő készülékek forgalmazása lehetséges. A jogszabályoknak és szabvá-
nyoknak való megfelelés egy új feladat elé állítja a gyártókat, forgalmazókat. En-
nek rövid áttekintését, és a tapasztalatokat mutatja be a cikk egy vizsgáló labo-
ratórium szemszögéből.

I. Bevezetés
Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a 
rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük 
kölcsönös elismeréséről [1] szóló joganyag bekerült a harmonizált magyarországi jog-
anyagokba is. A 3. cikk részletesen tárgyalja az alapvető követelményeket, miszerint a 
forgalomba kerülő berendezés biztosítsa:

a személyi egészséget és biztonságot• 
az 89/336/EGK irányelvben szereplő elektromágneses megfelelőséget• 
hogy a hálózatokon keresztül együttműködjenek más készülékekkel (megfe-• 
lelő interfészek, protokollok)
hogy ne okozzon kárt a hálózatban vagy annak működésében• 
a felhasználó és az előfizető személyes adatainak és magánéletének a védelmét• 
a csalást elkerülő egyes funkciókat• 
stb.• 

A felsoroltakon túlmenően a rádióberendezést úgy kell kialakítani, hogy hatékonyan 
használja a földi/műholdas rádiótávközlés rendelkezésére bocsátott spektrumot és az 
orbitális forrásokat a káros zavarás elkerülése érdekében.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatának elnyerésével a Széchenyi 
István Egyetem létrehozott, és három éve működtet egy Rádiófrekvenciás Vizsgáló La-
boratóriumot, amely a Nemzeti Akkreditáló Testület a laboratóriumok működésére vo-
natkozó MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint működő, a NAT-1-1410/2005. 
számon akkreditált és az IHM 007/2006 számon kijelölt laboratórium.

A Laboratórium hivatott a gyártók (forgalomba hozók) számára segítséget nyújtani a 
harmonizált szabványokban rögzített jellemzők vizsgálatára, ezzel segítve a termékek 
tanúsítását, így az európai piacra való bejutást.

A piacon a fogyasztóvédelmi felügyeleti funkciót a Nemzeti Hírközlési Hatóság látja el.
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II. Berendezések vizsgálatai
A gyártónak (forgalmazóknak) meg kell győződnie arról, hogy berendezésük megfe-
lel az Európai Parlament és a Tanács irányelveinek, illetve az ezekkel harmonizált ma-
gyarországi jogszabályoknak [5]. Így a forgalomba hozatalhoz a berendezésnek meg 
kell felelni bizonyos formai követelményeknek (csomagolás, mellékelt iratok tartalma) 
illetve a szabványokban előírt műszaki követelményeknek. 

Alapvetően a megfelelőség tanúsításához a berendezések vizsgálatánál a követ-
kező harmonizált szabványoknak való megfelelést kell biztosítani, és azt vizsgálatok-
kal igazolni:

a személyi egészség és biztonság védelme (életvédelmi megfelelőség)• 
elektromágneses megfelelőség (EMC)• 
spektrumhatékonyság (ERM)• 

A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium létrehozásánál az egyetlen cél ez utób-
bi ERM megfelelőségek vizsgálata volt, mivel az EMC témaköre a beruházás kezdete-
kor az Ipari Minisztérium hatáskörébe tartozott. Az ügyfelek megkeresései alapján ki-
derült, hogy jelentős igény lenne az EMC vizsgálatokra is, de ezek elvégzését jelenleg 
a szükséges mérőeszközök hiánya miatt nem tudjuk elvégezni.

Ügyfeleinknek a leggyakrabban feltett kérdésre legtöbbször nem is olyan könnyű vá-
laszolni: „Milyen szabvány szerint kell a berendezést vizsgálni?”.

Ez a kérdés a termék megfelelőségéhez szükséges végső vizsgálatoknál azért kínos 
egy gyártó számára, mert ezek szerint már a tervező sem tudta, hogy milyen szabvá-
nyoknak kell, hogy készüléke megfeleljen.

Elmondható mind az EMC, mind az ERM szabványban felmerülő követelmények ese-
tében, hogy a paraméterek utólagos teljesítése leggyakrabban az egész termék újra-
tervezését igényli. Ezért szeretnék kitérni az EMC vizsgálatokra is.

II.1. EMC vizsgálatok
Az EMC vizsgálatok körébe alapvetően három nagy vizsgálati kör tartozik:

ESD vizsgálat•  – Amennyiben az egység vezetékekkel kapcsolódik a külvi-
lághoz arra kV nagyságrendű feszültség rákapcsolása esetén a berendezés 
működőképes maradjon. Ha külső csatlakozással nem rendelkezik a beren-
dezés mellette 10 kV nagyságrendű kisülés esetén a berendezés működő-
képes maradjon.
Immunitás vizsgálat•  – A vizsgálat alatt álló berendezést egy folyamatosan 
változó frekvenciájú néhány V/m … 100 V/m térerősségű rádiófrekvenciás za-
varó térbe helyezzük és vizsgáljuk annak működőképességét.
Emisszió vizsgálat•  – A vizsgálat során azt vizsgáljuk, hogy az egyes csatla-
kozásokon mekkora a vezetett zavarkibocsátás illetve dobozsugárzás vizs-
gálata esetén mekkora a sugárzott zavar értéke.
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Az eddig felvázolt vizsgálatokból is látszik, hogy ezeknek a feltételeknek a teljesíté-
sére már a tervezéskor gondolni kell.

Milyen követelményeket kell teljesíteni? Ez a vizsgált berendezés típusától függ. Ha 
a szabványok körében szétnézünk, alapvetően más követelményeket találunk a teljes-
ség igénye nélkül:

Gyógyászati célú berendezések• 
Járművek berendezései• 
Rádiózavar-jellemzők a járműveken, hajókon és járműegységeken használt • 
vevőkészülékek védelmére. Határértékek és mérési módszerek (MSZ EN 
55025:2003)
Lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezetben használt berendezések• 
Világítástechnikai eszközök zavarkibocsátása (MSZ EN 55015:2007)• 
Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelmé-• 
nyei. Pl. 1. rész: Zavarkibocsátás (MSZ EN 55014-1:2007) 2. rész: Zavartű-
rés (MSZ EN 55014-1:1999)
Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk kapcsolódó • 
készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (MSZ 
EN 55020:2007)
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési • 
módszerek (MSZ EN 55022:2007)
Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési mód-• 
szerek (MSZ EN 55024:200,:1998/A1:2002,: 1998/A2:2003)

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szab-
ványai az MSZ EN 301 489 szabványsorozat, mely a -1 1. rész: Közös műszaki köve-
telmények (és mérési módszerük) után az egyes szolgálatok határértékeit külön tartal-
mazza. (Ez mintegy 50 szabvány). Ezek ingyenesen letölthetők az ETSI honlapjának 
[2] szabvány katalógusából [3].

Amennyiben teljesen tanácstalanok vagyunk, a harmonizált szabványok listája a Ma-
gyar Szabványügyi Testület honlapján [4] megtalálható.

II.2. ERM megfelelőségi vizsgálatok
Az elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM) szabványai alap-
vetően készülék fajtánként, szolgálatonként más-más szabványt jelölnek meg minősé-
gi követelményként. Ezek a szabványok is ingyenesen letölthetők az ETSI honlapjának 
[2] szabvány katalógusából [3]. A szabványok a követelmények szerint hasonló kon-
cepciót követnek, de jelentős eltéréseket találunk egy korszerű, gyakran módosított és 
egy 10 éve nem módosított szabvány között. Gyakorlatunkban legnagyobb igény az 
MSZ EN 300 220 számú ”Rövid hatótávolságú eszközök. A 25 MHz - 1000 MHz közöt-
ti frekvenciatartományban használatos, 500 mW-nál nem nagyobb teljesítményszintű 
rádióberendezések” szabvány vizsgálataira van. Ebbe a szabványkörbe tartoznak a rá-
diós billentyűzetek, egerek, garázskapunyitók, autóriasztók távvezérlői, stb. A szabvány 
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egy 2001-es változata magyar nyelven is elérhető, de ez a szabvány is jelentős válto-
záson ment át, ezért mindig a legfrissebb szabványváltozatot célszerű beszereznünk. 
Az újabb szabványok általában több új minőségi célértéket jelölnek meg, mint teljesí-
tendő feltételt! Ennek ellenére a téma után mélyebben érdeklődők számára ennek a 
szabványnak az áttanulmányozását javaslom.

II.2.1. A megrendelői specifikáció
A szabványok minőségi követelményei sok esetben a megrendelőre bízza, hogyan spe-
cifikálja a vizsgálatra szánt berendezést. Ilyen pl. a működési hőmérséklettartomány, 
tápfeszültség, adóteljesítmény, adó teljesítmény osztálya, vevő osztálya, antenna típu-
sa, stb. Bizonyos esetekben ezeknek a specifikációknak a könnyítésével a szabvány-
nak meg nem felelő készülék is megfelelővé válhat. Ezért a vizsgálatok megkezdése 
előtt a vevő nyilatkozik a készülék jellemzőkről, és a laboratórium ez alapján választja 
ki a vizsgálatok körét, és azok paramétereit.

II.2.2. Az elvégzett vizsgálatok
Amennyiben a készülék antenna csatlakozóval rendelkezik, a vizsgálatokat vezetett mé-
résként kell elvégezni. Amennyiben az adókészülék egybeépített antennával rendelke-
zik, a mérési eredményeket egy sugárzott adóteljesítmény mérés eredményeihez ha-
sonlítjuk, és ezután a vizsgált eszközt vizsgáló csatolóban mérjük.

A vizsgált jellemzők köre a következő:
Adójellemzők

Frekvenciahiba• 
Vezetett vivőteljesítmény• 
Effektív kisugárzott teljesítmény• 
Frekvencialöket• 
Modulációs mélység• 
Szomszéd-csatorna teljesítmény• 
Modulációs sávszélesség• 
Hamis emisszió• 

Hamis emisszió vezetett komponens• 
Készülékház sugárzása• 
Hamis sugárzás• 

Frekvenciastabilitás alacsony tápfeszültség mellett• 

Vevőjellemzők
Szomszéd-csatorna szelektivitás• 
Szomszéd-sáv szelektivitás• 
Lefulladás vagy érzéketlenedés• 
Hamis emisszió• 

Hamis emisszió vezetett komponens• 
Készülékház sugárzása• 
Hamis sugárzás• 
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III. Vizsgálati tapasztalatok
A gyártók részére végzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy csak a nagy tapasz-
talattal, a szabványok előzetes ismerete alapján tervezett készülékek teljesítik a szab-
ványok előírásait. Gyakorta előforduló probléma, hogy a vevőkre előírt nagyon szigorú 
2 nW idegen jel kibocsátást nem teljesítik azok a berendezések, amelyek valamilyen 
mikroprocesszoros egységet is tartalmaznak, mert a külső tápfeszültség hozzávezeté-
sen az órajel, az állapotváltozás a nem megfelelő tervezés (szűrés, árnyékolás) miatt 
megjelenik. A ma már könnyen elérhető 5 GHz határfrekvenciájú tranzisztorok hasz-
nálata esetén szintén gyakori, hogy a 430 MHz-es adó 2 GHz feletti harmonikus kibo-
csátása meghaladja a vivőteljesítményt! Főleg integrált antenna esetén ezt a fejlesztő 
már nem tudja kézben tartani. Célszerű az ilyen jellegű hibákat már a fejlesztés folya-
mán előzetes vizsgálatokkal kiszűrni, így megtakarítva a végellenőrzés során feltárt hi-
ányosságok kiküszöbölésére fordított időt és költséget.

IV. Irodalom
[1] http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/dir99-5.htm
[2] http://www.etsi.org
[3] http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp
[4] http://www.mszt.hu
[5]  5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végbe-

rendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről http://www.nhh.hu/doku-
mentum.php?cid=8243
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A szélessávú infrastruktúra és a szélessávú  
szolgáltatások nemzetgazdasági hatásai

Kis Gergely
GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

1092 Budapest, Ráday u. 42-44

Kivonat
Az előadás röviden áttekinti a szélessávú távközlési infrastruktúra fejlesztési kon-
cepció mozgatórugóit és megközelítési módjait. Képet ad a infokommunikációs 
technológiák nemzetgazdaságban betöltött szerepéről, illetve bemutat két eset-
tanulmányt a szélessávú infrastruktúrák gazdasági hatásairól. 

A tanulmány háttere
2008 nyarán, Gál Andrással egy négy részből álló tanulmánysorozat írását kezdtük el, 
melynek eredményeképpen a Hírközlés tudományos folyóiratban „Helyzetkép a magyar-
országi szélessávú infrastruktúráról” címmel jelent meg első cikkünk [1]. A publikáció 
sorozattal célunk, hogy tudományos megalapozottsággal mutassuk be a magyarorszá-
gi szélessávú infrastruktúra és a szélessávú szolgáltatások nemzetgazdasági hatása-
inak összefüggéseit. Jelen tanulmány egyfajta „előfutára” jövőbeni munkánknak – be-
mutatva, hogy miért is kiemelt fontosságú a terület alapos vizsgálata. 

A szélessávú infrastruktúra fejlesztés tyúk-tojás problémája 
Egy a szélessáv kérdéseivel foglalkozó 2002-ben megjelent átfogó amerikai tanulmány 
már a tyúk-tojás problémájaként [2] írta le a szélessávú infrastruktúra fejlesztés alapkér-
dését: az egyre gyorsabb hozzáférést igénylő alkalmazásokat infrastruktúra hiányában 
nem érdemes fejleszteni, ugyanakkor a felhasználók csak akkor ismerhetik meg eze-
ket – üzleti befektetések szempontjából nélkülözhetetlen keresletet támasztva – ha már 
biztosítva van számukra a gyors hozzáférés. Az egyre nagyobb sávszélesség elérését 
biztosító beruházások ugyanakkor rendkívül költségesek, és közel sem biztos, hogy a 
hozzáférést biztosító alapinfrastruktúrák tekintetében a felhasználók érdekeit egy inf-
rastruktúraalapú verseny képes biztosítani. Magyarországra vonatkozóan – és bármely 
más hasonló méretű ország esetében is – fel kell tehát tennünk a kérdést: elégséges-e 
a magyarországi szélessávú infrastruktúra a többszereplős versenypiac működéséhez, 
az ország területileg kiegyenlített fejlődéséhez?

A kérdés megválaszolásához pontos képpel kell rendelkeznünk a magyarországi 
szélessávú infrastruktúráról és annak tulajdoni viszonyairól – a fejlesztéspolitikai aján-
lások megfogalmazásához pedig jelen cikkünk témájául szolgáló, a szélessávú infrast-
ruktúra nemzetgazdasági hatásait mutató összefüggéseket szükséges láttatnunk. A 
magyarországi szélessávú infrastrukturális viszonyokat mutató térképet a MEH meg-
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bízásából a GKIeNET már készíti1. A nemzetgazdasági hatások pontos kimutatásához 
viszont szükség van további kutatásokra, számításokra – ennek okait cikkünkben rész-
letezni fogjuk.

Egyetemes-e a szélessáv?
Az állami támogatással megvalósuló magyarországi szélessávú infrastruktúrafejleszté-
sekkel – HHÁT 2, HHÁT 3, GVOP 4.4.1, GVOP 4.4.2 és GOP 3.1.1 – kapcsolatos pá-
lyázati tapasztalatokat Gál András foglalta össze ugyanezen tanulmánykötet keretein 
belül. Egy – a pályázatok előkészítése során többször is elhangzó – szempontot viszont 
ki kell emelnünk a fejlesztési koncepciók bemutatását megelőzően. Az állami támoga-
tás mikéntjéről folyó vitákon sokszor lehetett hallani – sajnos még a témával foglalko-
zó szakemberektől is – hogy a szélessávhoz jutó internetezők zömében felnőtt tarta-
lommal bíró oldalakat nézegetnek. Ennek segítése, ösztönzése pedig még közvetetten 
sem lehet állami feladat. Le kell szögeznünk, hogy a diskurzusok ilyen irányba való te-
relése alapvetően helytelen, lévén nem lehet vita tárgya az IKT alapinfrastruktúra fej-
lesztésekről való döntéskor, hogy az internetezők milyen célokra használják a világhá-
lót. Az áramszolgáltatáshoz szükséges alapinfrastruktúra esetében sem merülhet fel az 
elérés támogatásának ellehetetlenítése csak azért, mert ez a szolgáltatás szükséges pl. 
a bankjegyhamisításhoz vagy olajszőkítéshez. A szélessávú internetezést is lehetővé 
tevő alapinfrastruktúrát tehát esélyegyenlőségi kérdés eljuttatni minden magyar telepü-
lésre, a szakmai terminológiában ez az „egyetemes szélessáv” megvalósítása.

Ennek biztosítása érdekében épülő új infrastruktúra tulajdoni viszonyai viszont már 
érdemi vitára okot adható kérdést jelentenek. 

Még mielőtt viszont a szélessávú távközlési infrastruktúra fejlesztési koncepció meg-
közelítési módjait részleteznénk, a szélessáv definíciós problémájához kell visszanyúl-
nunk. A statisztikai mérés ugyanis sok szakmai vita forrása. 

A szélessáv definíciója és a „technológiai semlegesség” fogalma
A „szélessáv” kifejezésre pontos definíció jelenleg nem létezik, a fogalmat jóformán or-
szágonként és/vagy érdekcsoportonként eltérő módon definiálják [1]. A letöltési és fel-
töltési sebességek újradefiniálása – az amerikai Federal Communication Commission 
2008. májusban megjelent állásfoglalásához hasonlóan [3] – viszont alapvető fontos-
ságú az infrastruktúra fejlesztési pályázatok műszaki tartalmában megjelenő követel-
mények indokolhatóságához. Az Európai Unió összesített statisztikáiban szélessávnak 
még mindig az OECD által 2004-ben definiált 256 kbit/s letöltési és 64 kbit/s feltöltési 
sebességet tekintik „szélessávnak”.

A definíciós problémák csoportjába sorolható, hogy az Európai Unió tagállamaiban 
a kormányzati szélessávú infrastruktúrafejlesztési akciótervekben sokszor keveredik a 
„szélessávú infrastruktúra” és a „szélessávú internet” fogalma. A „szélessávú internet” 
egy késztermék, amely a következő „elemekből” áll össze [1]:

1  Az eddigi munka alapján már látható adatokra ezen írás keretein belül is hivatkozni fogunk. 
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passzív infrastruktúra (L0) (lehet: csavart rézérpár, koax kábel, vezeték nél-• 
küli kommunikáció frekvenciái és optika – vagyis üvegszál – ill. egyéb pasz-
szív eszközök);
aktív adatkommunikációs infrastruktúra (L1+L2) (elérési + aggregációs + ge-• 
rinc hálózat), amely magát az adatforgalmat irányítja, bonyolítja;
IP kommunikáció (L3) (szolgáltatói, belföldi peering, nemzetközi peering).• 2

Mindenképpen menti a „szélessávú internet” fogalmat használókat, hogy az EU-s ki-
adványokban sem szokták sokkal pontosabban körülírni a fejlesztési feladat lényegét. 
Az EU IKT szakapparátus „a technológia semlegesség elvét” követeli meg, mint általá-
nos kritériumot – elérve egyúttal, hogy egyáltalán ne is kelljen az EU és nemzeti szak-
apparátusok IKT döntéshozóiknak az EU forrásfelhasználás céljait illetően „piszkos” 
távközlési szakmai részletekkel foglalkozniuk. Vagyis a fejlesztési megvalósítási rész-
leteket lényegében rábízzák a versenypiacra. Pontosan ez az a különbség, ami miatt 
nincs valódi iparpolitikai tartalma az EU IKT programjainak, szemben a távol-kelet – Ja-
pán, Dél-Korea, Kína – hasonló programjaival. 

Az alapinfrastruktúra fejlesztésekhez a telco szolgáltatók az esetek többségében 
negatív hozzáállása érthető, hiszen a még sok esetben rézbázisú alapokról gyorsított 
ütemben kellene átállniuk fényvezetős megoldásokra, ami egyben a hagyományos te-
lefonpiac (POTS – Plane Old Telephone Service) és egyéb „fejőstehén” szolgáltatások 
gyors elvesztéséhez is vezet – kockázatos befektetésekkel párhuzamosan. Az optikai 
fejlesztések – melyek még a támogatásokkal sem feltétlenül jó megtérülésűek – kocká-
zatát mutatja a Verizon szolgáltató esete. Az internet használat szempontjából is élenjá-
rónak tekinthető Egyesült Államokban a cég versenypiaci alapon próbálta meg a teljes 
átállást egy lépésben, teljes kudarcot vallva az üvegkábelt a háztartásokig elvivő FiOS 
(Fiber Optics) nevű szolgáltatásával.

Sorra jelennek meg az EU-n belül is a kritikai véleményeket összefoglaló tanulmá-
nyok, mely szerint Európa lemarad fényvezetős fejlesztésekben a világ többi részéhez 
képest. Csodálkozni nagyon nem lehet, mivel a támogatási rendszer mereven kötődik a 
technológia semlegesség kritériumához, dogmájához. A jelenlegi EU-s hozzáállás a for-
rásfelhasználásra vonatkozóan közvetlenül, vagy közvetve az érintett szolgáltatóknak, 
a versenypiaci szereplőknek kedvez, hiszen hozzájuk „delegálja” azt a döntést, hogy a 
„szélessávú internet” megvalósítása során milyen konkrét műszaki tartalommal, milyen 
architektúrát valósítanak meg egy minimális szolgáltatási-minőségi (Quality of Service – 
QoS) szintet garantálva. Egyben pedig rendkívüli módon megnehezíti azoknak a mun-
káját, akik az EU által is támogatott közösségi jelleggel működő, közüzem3 kategóriájú 
2 A távközlési alap-infrastruktúra minden létező és jövőbeli IKT szolgáltatás hálózati jeltováb-
bítási, adatkicserélési funkciójának alapköve, így ebben a minőségében kell rá tekinteni. Az IKT 
szolgáltatásokon belül az internet hozzáférés technikai értelemben csupán egy a sok közül, ami 
nem mond ellent annak, hogy a jelentőségét tekintve az internet hozzáférés alighanem az első 
számú, legmagasabb prioritással kezelendő hálózati szolgáltatás az IKT szektoron belül.
3 A közösségi jelleg pedig nem feltétlenül ered a tulajdoni viszonyokból, sokkal inkább a vo-
natkozó műszaki előírásokból, szabályozási keretekből. Egy közmű jelleggel működtetett infrast-
ruktúra alapvető feltétele például az open access – vagy is az érintettek számára biztosított nyílt 
hozzáférés – elvének teljesülése. 
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távközlés fejlesztési és szolgáltatói modellek helyességéről próbálják a szakapparátust 
meggyőzni. Ilyen módon a szélessávú infrastruktúra fejlesztésére – és a szűk kereszt-
metszetek miatt az azon megvalósítható szélessávú szolgáltatásokra is – a szélessáv 
definíciója és a technológiai semlegesség kritériuma közvetlenül is visszahat. 

A szélessávú távközlési infrastruktúra fejlesztési koncepció 
megközelítési módja
A szélessávú távközlési infrastruktúra fejlesztésében, a fejlesztések EU és nemzeti költ-
ségvetési forrásokkal történő támogatásában két markánsan különböző megközelíté-
si módot lehet elkülöníteni:

a szolgáltatási képesség oldaláról történő megközelítést,• 
és az infrastruktúrafejlesztési feladatra koncentráló szemléletet.• 

Mindkét megközelítési mód helyes. Ha azokban a lehetséges célokban gondolkodunk, 
amelyek a digitális szélessávú területi és szociális szakadékok legalább részleges föl-
számolásáról szólnak, akkor mindkét szemlélet alkalmas probléma kezelésére – mindig 
a releváns megközelítést alkalmazva a fejlesztési konstrukciók elkészítésekor.

A szolgáltatási képesség oldaláról történő megközelítés fő előnyeiként az alábbi 
szempontokat állíthatjuk fel: 

minden szempontból piackonform megoldásokat eredményezhet;• 
megengedi a teljes technológia semlegességet• 4, ami hatékony költségoptima-
lizáló tényező, és a szélessávú lefedés kiépülésének „gördülékeny” folyama-
tát is jelentősen gyorsíthatja;
infrastruktúrafejlesztéseket generál, mintegy „automatikusan maga után húz-• 
za” a szélessávú infrastruktúrát.

Az infrastruktúrafejlesztési feladatokra koncentráló szemlélet előnyeiként pedig el-
mondható, hogy:

a területi digitális szélessávú szakadékok fölszámolásáról szól (nem szüksé-• 
ges közbeiktatni versenypiaci szolgáltatásfejlesztési mechanizmusokat);
közvetlenül, jól tervezhetően fejti ki a hatását;• 
markáns iparpolitikai tartalommal jellemezhető;• 
alapértelmezésben nyílt hozzáférésű (open access) infrastruktúrákról szól, ha • 
a kiíró jól készíti elő a pályázati követelményrendszert;
a nemzetközi legjobb gyakorlat szerint a modell általános jellemzője a ver-• 
senysemlegesség és a közüzemi megvalósítás;
lehetséges a technológiai értékállóság megteremtése, amely jelenleg tipikusan • 
az FTTx irányú – fényvezetős hálózati – migráció fölgyorsulását hozhatná;
többnyire nagyon hosszú élettartamú és korszerű passzív elemekből (új ge-• 
nerációjú alépítmény hálózatokból és fényvezetős – optikai – kábelekből) álló 
távközlési közmű jellegű infrastruktúrák létrejöttét célozza.

4 Vannak olyan „szolgáltatások”, amelyek egyszerre lehetnek infrastruktúra kötődésűek (pl. PSTN 
– vagyis a „hagyományos” telefónia) és pusztán szolgáltatás alapúak is (VoIP – Voice over Inter-
net Protocol) – ilyen esetben a „szolgáltatás” támogatása sértheti a technológia semlegesség el-
vét. Az anyagban éppen ezért használtuk a „szolgáltatási képesség” kifejezést.
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A kétféle szemlélet lehetséges hátrányaival ebben az anyagban nem foglalkozunk.
A magyarországi szélessávú piaci kudarcokkal egy korábbi tanulmányunkban rész-

letesen foglalkoztunk [4] a pályázatokra vonatkozóan pedig – ahogy már említésre ke-
rült – ez a tanulmánykötet tartalmaz elemzést. A Magyarországon eddig megvalósult 
pályázati konstrukciók tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az önkormányzati tulaj-
donba kerülő IKT infrastruktúra a közpénzekből történő finanszírozás miatt elméletben 
támadhatatlan, a gyakorlatban viszont eddig csak adminisztratív bonyodalmakat jelen-
tett, magasabb költségek – vagyis a hatékonyság csökkenése – mellett.5

Már utaltunk rá, hogy a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából a GKIeNET 2008-ban 
átfogó kutatást végzett egy minden korábbinál pontosabb magyarországi szélessávú tér-
kép létrehozása érdekében. Az alapinfrastruktúrára vonatkozó adatok6 alapján logikus-
nak látszik az elérési hálózati szegmensben tapasztalható kudarcok és a hordozóháló-
zati probléma konzekvens különválasztása. Az elérési hálózati szegmensben a szolgál-
tatási képesség alapú megközelítés minden szempontból megfelelőnek tűnik mindaddig, 
amíg az FTTx irányú migráció ösztönzése nem kap hangsúlyos szerepet az EU forrás-
felhasználásban. A hordozóhálózati (gerinc- és körzethálózati, tehát helyközi hálózati) 
szegmensben viszont valószínűleg az infrastruktúra alapú megközelítéssel lehet a leg-
jobb eredményt elérni, és meglehetősen egyszerű érv szól az állítás mellett. A hordozó-
hálózati sötétszál bérleti piaci kudarc felszámolására a „szolgáltatásfejlesztés automati-
kusan maga után húzza a szélessávú infrastruktúrát” paradigma erősen szuboptimális 
választ ad, hiszen nem hozza létre azt az egybefüggő, homogén szerkezetű, minden 
települést elérő, nagy szálkapacitású (kellő szálbőséget nyújtó) nyílt hozzáférésű fény-
vezetős hordozóhálózati infrastruktúrát. Ez elvben akár KKV szinten is lehetővé tenné 
az elérési hálózati infrastruktúra alapú versenybe történő bekapcsolódást, de meg kell 
jegyezni, még sehol senkinek nem sikerült bebizonyítania, hogy a nagy kapacitású hor-
dozó hálózat eljuttatása mindenhova megtérülő beruházás bármilyen távon (ezt a le-
hetőséget persze még nem lehet kizárni). A hordozóhálózati szegmens piaci kudarcai-
nak feloldásához – az eddigieket figyelembe véve – inkább az infrastrukturális megkö-
zelítés lehet képes. A jövőt persze nem lehet pontosan megjósolni, de minden jel arra 
mutat, hogy a szélessávú infrastruktúra felé történő platform független migráció (NGN) 
valószínűleg IP alapon fog bekövetkezni. Ebből kimaradni, vagy ehhez nem megfelelő 
ütemben kapcsolódni is komoly kockázati tényező, lévén a rátelepülő szolgáltatásokon 
keresztül mindez a nemzetgazdaság egészének fejlődésére is hatással lehet.

5 Nem feltétlenül kellene, hogy így legyen: Európa több országában is működőképes a közös-
ség tulajdonába kerülő szélessávú alapinfrastruktúra támogatási modellje. Ehhez azonban szak-
értelem, de leginkább jó (köz)tulajdonosi hozzáállás szükséges. Svédországban van olyan tele-
pülés is, ahol a falu lakói ásták ki a szomszédos településtől induló kábelárkot, az optikai hozzá-
féréshez biztosítása érdekében. 
6 Az adatok a GKIeNET által aláírt titoktartási kötelezettség miatt nem publikusak, azokról a 
MEH döntéshozó rendelkeznek. A kutatás alapvető célja volt minden magyarországi település 
vonatkozásában feltárni a településre eljutó IKT vonatkozású infrastrukturális viszonyokat, a kö-
vetkező támogatási konstrukciók szakmai megalapozottságának érdekében.
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Egy gazdaságtörténeti példa
A feltárandó probléma érzékeltetésére egy gazdaságtörténeti példát mutatunk be, ami 
egyben érvként hat az inkumbens szolgáltatók jelenlegi törekvéseivel szemben. 

A könyvtárak csodálatos példái az olyan újításoknak, amelyek kezdetekben minden 
jel szerint egy üzletág (kiadók) létét fenyegették, végeredményben azonban a piac min-
den téren történő jelentős bővüléshez vezettek. 

A 18. században csak a gazdagok engedhették meg maguknak, hogy könyvet vegye-
nek. Egyetlen könyv annyiba került, mint egy átlagos munkás havi bére. Mivel a könyv igen 
drága volt, nem volt különösebben érdemes befektetni az írni-olvasni tudás elsajátításába. 
A 19. század elején egész Angliában mindössze kb. 80 ezer rendszeres olvasó volt. 

A nagy áttörés 1741-ben történt, amikor a Pamela című könyv megjelent. A szoká-
sos unalmas teológiai értekezések helyett az olvasóközönség most egy fiatal lány éle-
téről szóló pikáns és szórakoztató mesét kapott. A Pamela sikerén felbuzdulva gomba 
módra szaporodtak az utánzók, és megszületett egy teljesen új műfaj, az angol regény. 
Pamela nemzé Moll Flanderst, Moll nemzé Tom Jonest és így tovább. Az irodalmárok, 
például Samuel Coleridge, megbélyegezték ezeket a klasszikus regényeket: „ami (a 
regények) híveit illeti , én nem is merném időtöltésüket, jobban mondva, ahogyan az 
időt agyonütik, olvasásnak nevezni. Hívjuk inkább egyfajta szánalmas ábrándozgatás-
nak, amelyek során az ábrándozó értelme semmit sem ad önmagának, csak lustasá-
got és egy kis émelyítő érzelgőséget.” Nem így szidják ma a televíziót, vagy sokszor az 
interneten megjelenő tartalmakat is? 

A közvélemény azonban nem sokat törődött az ilyen bírálókkal. Az emberek falták eze-
ket a szenzációhajhász történeteket. Az angol könyvesboltok képtelenek voltak lépést 
tartani a regények és romantikus történetek keresletével, ezért elkezdték bérbe adni a 
könyveket. A vándorkönyvtárakat – ez volt akkori nevük – a nagy műveltségű osztályok 
„irodalmi zsibáru-kereskedésnek” bélyegezték. Ráadásul a kiadók és a könyvárusok at-
tól féltek, hogy a vándorkönyvtárak elrontják az üzletüket: „Amikor a vándorkönyvtára-
kat először megnyitották, a könyvárusok nagyon megriadtak; gyors szaporodásuk pe-
dig tovább erősítette félelmeiket, és elhitette velük, hogy ezek a könyvtárak csökkente-
ni fogják könyvek forgalmát.”  

Hosszú távon azonban a vándorkönyvtárak kétségtelenül a kiadói üzletág javát szol-
gálták. Az olcsó szórakozási lehetőség arra ösztönözte az embereket, hogy megtanulja-
nak olvasni. Charles Knight, a The Old Printer and the Modern Press (Az öreg nyomda 
és a modern sajtó) szerzője szerint a rendszeres olvasók száma az 1800-as 80 ezerről 
1850-re több mint 5 millióra nőtt. Azok a kiadók, akik az új tömegpiacot látták el köny-
vekkel, éltek és virultak, akik pedig csak az elit közönségnek árultak, eltűntek. 

Ahogy a piac bővült, az emberek kölcsönzés helyett elkezdték a könyveket megvá-
sárolni. A fent idézet részlet így folytatódik: „A tapasztalat azonban azt igazolta, hogy 
a könyvek forgalmát nagymértékben előmozdították, és semmi esetre sem csökken-
tették, mert ezekből a lerakatokból több mint ezer családot láttak el olcsó könyvekkel. 
Az olvasási kedv így általánossá vált, és évente több ezer könyvet vásárolnak azok az 
emberek, akik először a könyvtárakból kölcsönöztek, majd miután olvasni kezdtek, és 
megszerették a könyveket, vásárlóvá váltak”. 
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Az ok-okozati összefüggés tehát: a vándorkönyvtárak megjelenése valóban megölte 
a régi kiadói modellt, de ugyanakkor létre is hozta a tömegpiaci könyvek üzletágának 
új modelljét. A vándorkönyvtár-vállalkozások egészen az 1950-es évekig fennmarad-
tak. Nem az olvasás iránti érdeklődés hiánya pusztította ki őket, hanem a puha kötésű 
könyv, amely még olcsóbb eszköz a tömegek olvasnivalóval történő ellátására. [5]

E gazdaságtörténeti példa elemei könnyen beazonosíthatók a mai internet hozzáfé-
rési dilemmák részeivel. Az inkumbens szolgáltatók számára ugyanúgy üzleti lehető-
ség az infokommunikációs szolgáltatások infrastrukturális részére vonatkozó növekvő 
igény, melynek fejlődését ma még több tényező gátolja. Sajnos ma az alapinfrastruk-
túra birtokosai leginkább arról vitatkoznak, hogy mekkora szelet az övék a piaci „tortá-
ból”, és nem arról, hogy mekkora lehetne a „torta”.

Az infokommunikációs technológiák szerepe  
a nemzetgazdaságban
Az első, magyarországi szélessávú infrastruktúrára vonatkozó koncepcionális terv a 
2005-ben – még az IHM megrendelésére készített – Nemzeti Szélessávú Stratégia [6] 
volt. A dokumentum leszögezi, hogy „az info-kommunikációs szektor fejlődése, mére-
tének növekedése számos makrogazdasági hatással járt a fejlett és közepes jövedel-
mű gazdaságokban. Az IKT szektor bővülésének egyik legerőteljesebb hatása a gaz-
dasági növekedés mértékére és szerkezetére jelentkezik, de emellett hat a foglalkoza-
tásra, tőkeképződésre, gazdaság szerkezeti átrendeződésére is”. Az NSzS készítői az 
IKT szektor gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának empirikus mérésére a köz-
gazdaságtudományban „hagyományosnak” számító neoklasszikus növekedési modellt 
alkalmazzák, kiegészítve a tőke IKT és nem IKT szektorokra történő felbontásával. A 
modell alapján a pozitív gazdasági externáliák – a kevés tényleges számítás ellenére 
is – egyértelműen látszanak az IKT ágazat egészére vonatkozóan.

Nemzetközi kitekintéssel élve érdemes néhány példát hozni azokra az országokra, 
ahol az IKT szektor fejlődésének alapját egyértelműen a szélessávú infrastruktúra fej-
lesztések jelentették7 – gazdagságélénkítő szerepüket részben az NSzS 2005 is meg-
említi. Dél-Koreában az IKT-vonzatú költés megkétszereződött 1998 és 2001 között és 
már 2002-ben az iparág a hazai GDP 14%-át termelte ki. A fejlődés egyik alapja a szé-
lessávú fejlesztések kiemelt kezelése volt, aminek köszönhetően ma már az ország 
szinte egész területén szélessávú internethez lehet jutni. Az IT fejlesztések alapja a 
„szélessávot mindenkinek” felfogás, mely kiegészült a kis és középvállalkozások illetve 
a háztartások felhasználásának növelésével, a távközlési bevételek távközlési szekto-
ron belüli tartásával, valamint a széleskörű IKT vonzatú képzéssel és oktatással. 

Japán esetében az ország gazdasági növekedésének egyik motorja a szélessávú inf-
rastruktúra fejlesztésekre – az ország egészét behálózó fényvezetős alapinfrastruktú-
rára – rátelepülő szolgáltatási ágazat, melynek építését jelentős állami tőkével is támo-

7 Az IKT szektor fejlődésének elindulását nem feltétlenül kell, hogy jelentse a szélessávú inf-
rastruktúrafejlesztések elkezdése. Jó példa erre India, ahol a szoftveripar dinamikusan tud fej-
lődni annak ellenére, hogy az országban csak a nagyvárosokban egyes részein lehet csak 
„szélessávhoz” jutni. 
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gatták. Az országban az NTT Japan nagyszabású terve alapján 2010 végére 47 millió 
háztartást fognak lefedni háztartásig menő optikával (FTTH), egy összesen 25 milliárd 
fontos (~750 milliárd forintos) beruházás keretében.8 

Az Egyesült Államok esetében az IKT közvetlen hozzájárulása a növekedéshez jól 
ismert és széleskörűen dokumentált. Az IKT növekedésének és GDP-hez történő hoz-
zájárulásának forrásai az ipar és kutatás közötti szoros kapcsolat, az IKT területén erő-
teljes privát és közösségi kutatás-fejlesztés (amely sok esetben katonai jellegű és eb-
ből a szektorból indul ki), a jelentős megrendelések az amerikai kormányzattól, vala-
mint a nagy és egységes belső piac voltak. 

Az említett országokban két közös vonás látható az IKT szektor növekvő hozzájáru-
lásához kapcsolódóan. Az egyik, hogy mindegyik esetében volt iparpolitika, mely cé-
lul tűzte ki az IKT szektor fejlesztését, bár kétségtelenül eltérő eszközöket választva. 
Míg Dél-Koreában a hangsúlyt egyértelműen a szélessávú hozzáférés fejlesztésére 
fektették, addig az Egyesült Államokban az állami megrendelésekre. A másik sajátos-
ság, hogy az iparpolitika és az IKT fejlesztés mögött állók törekedtek, hogy országuk 
valamely piaci szegmensben vezető szerepet töltsön be világviszonylatban is, (vagyis 
kevésbé koncentráltak a többi területre). Dél-Koreában tapasztalható rendkívül erőtel-
jes állami szerepvállalás minden szempontból kiemelkedik és rendkívül eredményes-
nek tekinthető.

Az IKT szektor fő hozzájárulása a növekedéshez ugyanakkor nem csak közvetlenül, 
hanem közvetve, áttételesen is jelentkezik. Ami a gazdaság növekedése szempontjá-
ból igazán számít az nem az IKT javak és szolgáltatások előállítása, hanem ezek hasz-
nálata, alkalmazásuk módja. 

Az IKT alkalmazásának fontosságát húzza alá több szakértő is [7], [8], [9]. Van Ark és 
szerzőtársai [10] az Egyesült Államok termelékenység növekedését vetették össze az 
európai államokéval, kimutatva, hogy az IKT-t intenzíven alkalmazó szektorok növeke-
dése miként gyorsította fel az Egyesült Államok gazdaságát.9 Az új gazdaság két veze-
tő amerikai közgazdászának számító Nordhaus és Bailey viszont az Egyesült Államok 
és Európa gazdaságának eltérő fejlődési ütemét nem az IKT-t előállító szektorok mér-
tékében és hatékonyságában látják, hanem az ezeket felhasználó ágazatokban, első-
sorban a kis- és nagykereskedelemben, illetve a pénzügyi szektorban. Ezek növekedé-
si dinamikája jóval gyorsabb volt az Egyesült Államokban, mint Európában.

Bármelyik elmélet is mutatja precízebben az áttételes hatásokat, az IKT szektor egé-
szének fejlődése, illetve az általa létrehozott javak gazdaságra gyakorolt pozitív hatá-
sa egyértelműen látható. Az IKT kibocsátás és felhasználás pozitív hatásait az alábbi 
táblázat mutatja:
8 Az országban az Ofcom által 2008-ban közzétett statisztika szerint egy 100Mb/s letöltési se-
bességet biztosító FTTH hozzáférés ¥3300-be (~3900 Ft-ba) kerül, míg az IPTV-t is tartalmazó 
hármas előfizetői csomag szolgáltatótól, illetve helyszíntől függően összesen 9000-12600Ft-ba.
9 Jorgenson et. al [11] megerősítik mindezt, tanulmányuk alapján a világgazdaság fejlődésében 
is kimutatható szerephez jutottak az infokommunikációs technológiákat előállító iparágak a kibo-
csátás szerkezete alapján, de az IKT-t alkalmazó iparágak esetében még erőteljesebb a hatás. 
Véleményüket osztja, de tovább is gondolja Brynjolfsson és Hitt [12], akik szerint az újgazdaság 
nem csak az infkokommunikációs technológiák terjedését jelenti, hanem az új módot, ahogyan a 
tradicionális iparágakban alkalmazzák, és ahogyan az az innovációt módosítja.
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Az IKT kibocsátás és IKT felhasználás pozitív hatásai a gazdaság növekedésére

IKT-kibocsátás IKT-felhasználás
Beruházások növekedése X X
Termelékenység növekedése X X
Foglalkoztatás növekedése rö-
vid távon

X

Magas hozzáadott értéket előállító 
új munkahelyek létrehozása

X X

K+F intenzitás növekedése X X
Közösségi szektor hatékonysá-
gának növekedése

X

Rugalmasabb tényezőpiacok ki-
alakulása

X

Mikrogazdasági előnyök X X

Forrás: NSzS 2005

A szélessávú infrastruktúra szerepe a gazdaságban
Az IKT szektor kibocsátásának, a technológiák alkalmazásának pozitív hatásai tehát 
egyértelműek, és mérésére már Magyarországon is történtek számítások. Kérdés vi-
szont, hogy miként hat a gazdaság fejlődésére a szélessávú infrastruktúra fejlődése? 
A kérdést feltehetjük úgy is, hogy az IKT által generált fejlődést mennyiben magyaráz-
za a szélessávú alapinfrastruktúra fejlesztése? 

A szélessávú infrastruktúra nemzetgazdaságban betöltött szerepének átfogó elem-
zésére eddig kevés kutatás, számítás született. A közgazdászok számításainak, illetve 
az eddigiekben bemutatott véleményei alapján állítható, hogy a szélessávú infrastruk-
túrafejlesztések elsősorban pozitív externáliákkal járnak10. a szélessávú alapinfrastruk-
túra fejlesztések ugyanúgy hatnak egy térség fejlődésére, ahogy a jó minőségű utak, 
de leginkább az autópályák kiépítése: magukkal hozzák a gazdasági fellendülést a rá-
települő szolgáltatások révén.

A fejlesztéspolitika értékeléséhez és az állami pénzek felhasználásának helyes 
módjának kialakításához viszont fel kell állítanunk, majd bizonyítanunk egy tézist: a 
szélessáv terjedése maga után vonja a gazdasági fejlődést, és nem a fejlődés teremti 
meg a szélessávra vonatkozó igényeket. 

A mérés alapvető feltétele, hogy az externáliák látszanak, egyértelműen kimutathatók 
legyenek. Kvantitatív eszközökkel nehéz a korrelációt számszerűsíteni, Magyarorszá-
gon ez idáig nem is született ilyen jellegű kutatás, holott lenne rá lehetőség. A hatások 

10 A pozitívumok mellett közvetetten megjelenthetnek negatív externáliák is: ilyen lehet pl. hogy 
az új technológiák megjelenésével néhány korábban emberi jelenlétet, foglalkoztatást igénylő 
munkahely megszűnhet. Ezek a hatások viszont minden bizonnyal eltörpülnek az új munkahe-
lyek létrejötte mellett. 
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mérésére kiváló lehetőséget kínál a szélessávú infrastruktúra fejlesztési pályázatokon 
támogatási pénzeket nyert és nem nyert települések köre, ahol néhány referencia tele-
pülés kiválasztásával gazdasági fejlődésük – az IKT alkalmazási módjának mérésével 
– nyomon követhető lenne. Ilyen jellegű vizsgálatokról, a világ egészét tekintve is csak 
néhányról van tudomásunk, amelyekből kettőt mutatunk be11. 

Az első példa Ausztráliában, Queensland államban található Brisbane és Moreton 
megyék szélessávú infrastruktúra építési esete, melynek megkezdése előtt számításo-
kat végeztek a befektetés megtérülésére vonatkozóan – egyidejűleg kalkulálva az inf-
rastruktúra nyitott (open access) és zárt voltával is [13]. A teljes egészében fényveze-
tőkre (optikára) épülő hálózatépítés költsége a fejlesztés 4 éve alatt kb. ausztrál dollárt 
emészt fel (ez tartalmazza az FTTH-hoz szükséges gerinchálózati kiépítés illetve hard-
ver, szoftver és telepítési költségeket). A két megye termelés növekedését (NPV) a be-
ruházás nyomán 15 évre számolták ki, amely így összesen 2640 millió ausztrál dollár 
(nyitott infrastruktúra esetén 3160 millió ausztrál dollár) plusz bevételt eredményez, s 
ezen túlmenően 15 év alatt megközelítőleg 15000 új munkahely is létrejön a beruhá-
zásra ráépülő szolgáltatások révén. Queensland állam egészének GSP (Gross State 
Product) növekedése – NPV 15 évre – 4180 millió ausztrál dollár (nyitott infrastruktúra 
esetén 4900 millió ausztrál dollár) bevételt jelent, munkahelyek számának és az éves 
aggregát fogyasztás növekedését hozva magával (NPV 15 évre: 2835 millió ausztrál 
dollár – 3414 millió ausztrál dollár nyitott infrastruktúra esetén). A beruházás nyomán 
Queensland állam ipara jelentős fejlődésnek indul, ágazatok szerint a gyártás, mező-
gazdaság, bányászat +0.5%-os; a kommunikációs szolgáltatások +0.46%-os; egyéb 
ipari ágazatok – beleértve az állami szektort is – pedig plusz 0.14-0.39%-os növeke-
dést érnek el a fejlesztés következtében. A nyitott infrastruktúra minden iparág haszná-
ra válna az alapesethez képest. 

A második példa már nem csak egy modellszámításon, hanem tényleges mérésen ala-
pul. Az Egyesült Államokban végzett kutatások az Iowa államban található Cedar Falls 
[14], illetve a tőle nem messze fekvő Waterloo város, valamint a floridai Lake County 
megye és további tíz szintén floridai megye [15] fejlődését vizsgálták. Cedar Falls-ban 
1997-ben, míg Lake County-ban 2001-ben fejezték be az önkormányzati tulajdonú szé-
lessávú infrastruktúra kiépítését. Az utóbbi esetében az önkormányzati tulajdonú ge-
rinchálózatot megnyitották kórházaknak, gazdasági szereplőknek és 44 iskolának. A 
szomszédos megyék adataival összehasonlítva 3 éves távlatban a gazdasági növeke-
dés kétszer akkora volt, mint a hálózat zárva tartása esetén (ahogy az a környező me-
gyékben történt). A számítást ellenőrző Bureau of Economic Advisors ez alapján jog-
gal vonta le a következtetést: minden befektetett 1 dollár a szélessávú infrastruktúrába 
3 dollárt hoz a gazdaságnak. A szélessávú infrastruktúrafejlesztés egyértelműen kata-
lizátorként hatott a helyi gazdaság fejlődésére Cedar Falls esetében is. 

A bemutatott esetekből következik, hogy a szélessáv terjedése egyértelműen maga 
után vonja a gazdasági fejlődést, és nem a fejlődés teremti meg a szélessávra vonat-
kozó igényeket. Az IKT gazdaságban betöltött szerepéről szóló érvek mellett még a ke-

11 Valószínűsíthető, hogy készültek számítások pl. távol-keleti országokban is, de ezek – a 
nyelvi akadályok miatt – számunkra jelenleg nem elérhetők, vagy egyes nyelvek esetében hosz-
szas kutatás során sem voltak fellelhetők. 
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vés számú vizsgálatokból – és logikai úton is – kikövetkeztethető, hogy a szélessávú 
infrastruktúra léte vagy nem léte meghatározza az infokommunikációs szolgáltatások 
elterjedésének esélyeit, befolyásolva ezzel a gazdaság egészének fejlődését. Minden 
alap – kritikusnak tekinthető – infrastruktúra a „rajta folyó” termelés alapját jelenti, így a 
szélessáv is a gazdasági fejlődés alapvető katalizátora.

Következtetések
Bármelyik közgazdaságtani elméletet fogadjuk is el hitelesnek, egyértelműen kijelenthe-
tő, hogy a szélessávú infrastruktúra terjedésének pozitív szerepe van a gazdaság fejlő-
désében – korreláció van a szélessávú infrastruktúra megléte/„bősége” és a gazdasági 
fejlődés között. Mindez azt is jelenti, hogy hosszú távon az „utolsó településre” is megéri 
„modern” infokommunikációs alapinfrastruktúrát elvinni, amely egyben az esélyegyen-
lőség biztosításához is hozzájárul. A nemzetgazdaság szempontjából viszont nem az 
infrastruktúra létrejötte, hanem a rajta keresztül zajló szolgáltatások – mint szélessávú 
szolgáltatások – járulnak hozzá a gazdaság fejlődéséhez. A kormányzati gazdaságpo-
litika alapvető feladatainak egyike, hogy a szélessáv terjedéséhez szükséges katalizá-
ló feltételeket előállítsa, és a leghatékonyabb ösztönzési módszertan mentén segítse a 
szélessávú infrastruktúra fejlődését.

A fentiekből és a gazdaságra gyakorolt transzformációs hatásból következően va-
lószínűsíthető, hogy a szélessávú infrastruktúra terjedése a gazdasági növekedést is 
jelentősen segíti. Az IKT szolgáltatások használatának terjedésével az adóbevételek 
is jelentősen növekedhetnek, de ennek mértékéről még szintén nem készült számítás 
Magyarországon. 

Felhasznált irodalmak
Gál A. – Kis G. [2008]: Helyzetkép a magyarországi szélessávú infrastruktúráról. Hír-[1] 
közlés, LXIII. évfolyam, 2008/8 pp37-41.
D.D. Clark, [2] Broadband: Bringing Home the Bits. National Academy Press 2002. http://
www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309082730, a letöltés ideje: 2008.01.31.
Federal Communication Commission: Report and Order and Further Notice of Proposed [3] 
Rulemaking: 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-08-89A1.doc 11. old. Letöl-
tés ideje: 2008.06.12.
Gál A. – Kis G. [2007]: Vélemény és javaslat a GOP 3.1.1. hálózati infrastruktúra létre-[4] 
hozása kapcsán. Budapest, GKIeNET tanulmány a GKM számára. 
Shapiro, C. – Varian, H.R [1998]: Information Rules: A Strategic Guide to the. Network [5] 
Economy. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
IHM [2005]: Nemzeti Szélessávú Stratégia, 2005. Budapest.[6] 
McGuckin, R.H. – B. Van Ark [2001]: Making the Most of the Information Age – Productivity [7] 
and Structural Reform in the New Economy. Perspectives on a Globa Economy, Research 
Report R-1301-01-RR, Conference Board, October.
McKinsey [2001]: US Productivity Growth 1995-2000: Understanding the Contribution [8] 
of Information Technology Relative to Other Factors, McKinsey Global Institute, Wa-
shington, DC. October.
McGuckin, R.H. – K.J. Stiroh [2001]: Do Computers Make Output Harder to Measure? [9] 
Journal of Technology Transfer, Vol. 26, pp. 295-321.



318

16. TávKöZléSI éS InformaTIKaI HálóZaToK SZemInárIum éS KIállíTáS – 2008.

Van Ark et.al. [2003]: ICT and Productivity in Europe and the United States Where Do [10] 
the Differences Come From? Institute for Economic Research, Munich.
Jorgenson, D.W. [2001]: Information Technology and the US Economy. American Economic [11] 
Review, Vol. 91, No. 1, pp. 1-32.
Brynjolfsson, E. – Hitt, L. [2000]: Beyond Computation: Information Technology, [12] 
Organizational Transformation and Business Performance. Journal of Economic 
Perspectives, Fall, 2000.
The Allen Consulting Group [2003]: True Broadband – Exploring the economic impacts. [13] 
Melbourne. A letöltés helye: 

http://www.citynet.nl/upload/ERN01_Final_Report_2_Broadbandproductivity_1.pdf. 
A letöltés ideje: 2008.08.05.
Kelley, D.J. [2003]: A Study of the Economic and Community Benefits of Cedar Falls, Iowa’s [14] 
Municipal Telecommunications Network. A letöltés helye: http://www.community-wealth.
org/_pdfs/articles-publications/municipal/paper-kelley.pdf A letöltés ideje: 2008.08.05.
Ford, G.S. – Koutsky, T.M, [2005]: Broadband and Economic Development: A Municipal [15] 
Case Study from Florida. Applied Economic Studies. 



319

 Quo vadis divortium?
avagy:

Mivé lett a hálózat elosztási rétege?

Balog Tamás
vezető szakértő

Ericsson Szélessávú Hálózati Megoldások
1037 Budapest, Laborc u. 1.

Kalandra fel! Induljunk kutatóútra néhány gondolat erejéig, ássunk le a múlt emlékei 
közé, akár az archeológusok, hogy könnyebben megérthessük a jelent, vagy akár esélyt 
kapjunk megjósolni a közeljövőt... Mindez persze az informatika és a telekommunikáció 
esetében sokkal kisebb léptékben történik – az évek száma szerint. amint azonban a 
változások mértékét vesszük alapul, esetleg még az a meglepő feltételezés sem tűnik 
megalapozatlannak, hogy akár vetekedhetik is a biológiai fejlődéstörténettel!

Valamikor a távközlés „középkora” idején elváltak egymástól az átviteltechnikai elemek és a 
jeltovábbítás módjával közvetlenül már mit sem törődő (csak digitális interfészekkel rendelkező) 
hálózati eszközök. Ekkoriban jött létre az idők során észrevétlenül „de facto” szabvánnyá elő-
lépett hierarchikus kommunikációs modell, mely azért csöndesen ott hagyta nyomát a telekom-
munikációban is. Ez a megközelítés –egyébiránt nagyon ötletes módon– három alapvető funk-
ciót hangsúlyozott ki:

a hozzáférést, amely a tömeges csatlakozás problémájára koncentrál;• 
az elosztást, mely az intelligens továbbítási döntéshozatalon alapszik;• 
a gerinchálózatot, mely nagy átviteli teljesítményt hivatott biztosítani.• 

Valamikor a kommunikációs „újkor” hajnalán történhetett, hogy a továbbítási rendszerek által 
meghozandó döntések, valamint a vonali továbbítás támasztotta sebesség-igények kiegyenlítőd-
tek és kiderült, hogy ezt a két feladatot bizony olcsóbb integráltan elvégezni, mint külön-külön. A 
világ gyorsan reagált, és a TISPAN új (fantáziadúsan „Next Generation Network”-re keresztelt) 
modelljében a gerinchálózati-, illetve hoz-
záférési rétegek már minden továbbítá-
si feladatot magukba olvasztottak, az al-
kalmazások.minél hatékonyabb kiszol-
gálása érdekében... 

A szinte korlátlan továbbítási teljesít-
mény megvalósítása mellett manapság 
már a gyors döntési mechanizmusok is 
a gerinchálózatban, pontosabban an-
nak „felületén” működnek, ezáltal azon-
ban arra is lehetőség nyílt hogy létesí-
tésüket közösített eszközbázison  old-
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juk meg. Ez esetben természetesen 
nemcsak gazdasági, hanem műsza-
ki szempontból is lényegsen előnyö-
sebb helyzetbe kerülhetünk, amennyi-
ben sikerül egységes átfogó képet ki-
alakítani magunknak, melyben éppúgy 
helyet kapnak a felhasználói szolgálta-
tások („alkalmazások”), mint maguk a 
kommunikációs funkciók – akárcsak az 
Ericsson „Full Service Broadband” és 
„Multimedia Marketplace” koncepciói-
ban történik.

Ahhoz, hogy ez a fajta megközelítés valóban értelmet nyerjen, kénytelenek vagyunk egy pil-
lantást vetni azokra a trendekre, melyek eme műszaki-, és egyben üzleti modellek kialakulásá-
ban fontos szerepet játszottak. Az első –szembeszökő– hatás a fix előfizetői hozzáférés terén 
jelent meg: Az egyre nagyobb kapacitású kapcsolat nemhogy csillapította volna a sávszélesség- 
éhséget, felgyorsította annak növekedési ütemét.

Ezzel egyidőben járványszerűen terjed a vágy, hogy a munkahelyünkön, illetve otthon megszo-
kott átviteli kapacitást mindinkább helyfüggetlen módon (pl. szállodában, vonaton, autóban, köz-
területen, erdőben) is élvezhessük. Ennek megfelelően, már a közeljövő mobiltelefon rendsze-
rein is a mai –lassacskán a csavart érpár elméleti korlátait feszegető, tovább már aligha fejlődő– 
rézvezetékes kapcsolatokkal egyenértékű átviteli kapacitás megvalósításával kísérleteznek.

De a helyhez kötött előfizetői körre koncentráló technológiai megoldások fejlesztői sem vára-
koznak tétlenül: „Ha rossz a közeg, cseréld jobbra!” alapon, a lényegesen nagyobb távolság szin-
te tetszőleges sebességgel történő áthidalására alkalmas optikai szál felé kacsingatnak, hogy 
„kiköszörüljék a csorbát”.

A végeredmény várhatóan olyan kommunikációs környezet lesz, melyben a fix előfizetők sze-
lektív kiszolgálása optikai médián történik. Az otthoni, illetve kis üzleti előfizetők hozzáférése előre 
láthatóan olcsó és jól skálázható pont-multipont rendszereken keresztül valósulhat meg (GPON 
– hamarosan akár 40/10 Gbps), míg a jelentős kapacitásigénnyel bíró vállalati ügyfelek közvet-
lenül, pont-pont topológiájú médiahálózat igénybe vételével férhetnek hozzá a szolgáltatások-
hoz, miközben mindenki egyazon optikai kábelköteg különböző szálait használja majd – gyöke-
resen eltérő módon.

Ha még messzebb tekintünk előre az időben, szinte adja magát a következtetés, miszerint a 
fotonikus átvitel valószínűleg tovább árnyalódik a bevezetés előtt álló WDM-GPON rendszerek 
és a ma már hozzáférhető (nevezzük így!) TDM-GPON megoldások, illetve a továbbfejlődő pont-
pont (azaz aktív eszköz alapú) hozzáférés együttélése révén.

Feltételezhető, hogy a szolgáltatási struktúra is jelentősen megváltozik, és súlypontja az 
infrastruktúrális elemektől az alkalmazások felé tolódik majd el. Ennek a hatásnak az egyik leg-
fontosabb következménye, hogy egyes funkciók biztosítása fokozatosan elveszti értéknövelt jel-
legét és a természetes fejlődésből fakadóan alapvetővé lényegül át. Ma úgy tűnik, hogy ebből 
a szempontból úttörő szerep jut majd az úgynevezett „jelenlét-alapú” megoldásoknak, melyek 
kulcsszerepet játszhatnak a személyre szabhatóság tekintetében.
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Csak egy példa: A levelek nagyméretű csatolmányait nyilván nem mindig célszerű az előfize-
tő mobil készülékére eljuttatni. Bárki rendelkezhet úgy, hogy az ilyen jellegű adatokat csak ak-
kor kívánja megkapni, ha szélessávú adatkártyáját, vagy fix előfizetését használja, de a levelek 
szövegét minden esetben azonnal el kell hozzá juttatni. Ez esetben fontos, hogy a szolgáltatói 
rendszer azonnal és automatikusan alkalmazkodjon pillanatnyi helyzetéhez és kommunikációs 
eszközeihez. Mindezt persze úgy kell megvalósítani, hogy ne legyen szükség a bejelentkezés 
megismétlésére a szolgáltatáshoz megváltozott módon történő hozzáférés esetén, ami renge-
teg műszaki, biztonságtechnikai és üzleti kérdést vet fel.

Ahhoz, hogy a szükséges döntési mechanizmusok az előfizetők részéről megfogalmazódó, 
esetenként akár igen komplex, dinamikusan változó feltételrendszerek pontos követését lehe-
tővé tegyék, elengedhetetlen, hogy a hozzáférés szabályozása elosztott rendszerben történjen, 
melynek határfelülete minél közelebb van az előfizetőhöz, lett légyen ő bárhol...

Ez a rendszereken és szolgáltatásokon túlmu-
tató problémakör teszi az elérési funckiókat ki-
emelkedően hangsúlyossá és emeli a gerinchá-
lózati peremeszközök fontosságát szinte minden 
más fölé. Természetesen a többi funckió is nél-
külözhetetlen, de a hozzáférési közegtől és me-
tódustól független felhasználókezelés, illetve in-
telligens továbbítás nélkül mindannyian azonnal 
életképtelenné válnának. Gondoljunk csak bele, 
hogy valójában egyetlen alkalmazás működése 
sem képzelhető el a felhasználóra vonatkozó in-
formációk nélkül, részletes bemeneti adatkészlet 
nélkül pedig aligha lenne lehetőségünk működé-
sük optimalizálására...
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És ha már így belegabalyodtunk a műszaki szükségletek taglalásába, ne érjük annyival, hogy 
egyetlen homályos jelzővel körülírjuk, milyen is legyen hálózatunk „láthatatlan felhasználói felüle-
te” (hisz a hozzáférési kapcsolatrendszer kezelése többnyire számunkra észrevétlenül történik)! 
Ha nagyító alá vesszük mindazt, amit „teljeskörű összeköttetés-kezelés” alatt érteni igyekszünk, 
az azonosítási adatok mellé rögtön sok más tényező is felsorakozik. Nevezetesen:

az éppen használt (esetleg a kapcsolat használata közben is megváltoztatható!) • 
 hozzáférési technológia (mobil, WiFi, DSL, GPON, stb.);
az egyidejűleg elérni kívánt alkalmazások (és a rendelkezésre álló kiszolgálók!) • 
 teljes köre (pl. adatletöltés, internetes telefonálás, műsorszolgáltatás, vagy 
 rendszerfrissítés, esetleg böngészés, vagy mindez együtt? – tartok tőle, 
 hogy messze nem mindegy!);
az előfizetői közösség egésze, valamint az adott hozzáférési területen lévők által • 
 támasztott pillanatnyi forgalmi igény;
a garantált ellátási szint („Service Level Agreement”) és szolgáltatási minőség • 
 (Quality of Service”), minden egyes felhasználóra, sőt az általuk igénybe 
 vett összes szolgáltatásra nézve; 
a hálózat egyes szegmenseinek és egészének pillanatnyi állapota, beleértve az • 
 egyes aktív eszközök üzemállapotát és a futó karbantartási feladatokat is 
 (pl. Hány helyen kell tartalék-összeköttetéseken továbbítani az adatokat?, 
 Mennyire vannak túlterhelve az eszközök?, stb.);

Csak tetézi a bajt, hogy a hagyományos forgalomirányítási (aggregációs és disztribúciós) fel-
adatok mind megmaradtak, s a rengeteg, újonnan felmerült logikai (fizikai elemekhez közvetle-
nül nem kapcsolt) tennivalót ezek ellátása mellé kell „beszuszakolni”. Ez a tény azt a problémát 
is magában hordozza, hogy szinte megjósolhatalanná vált a valódi teljesítményigény – úgy a szá-
mítási-, és memóriakapacitás, mint a szükséges csatlakozási sebesség tekintetében. Tulajdon-
képpen rengeteg különböző karakterű kommunikációs funkciót kellene megvalósítani, esetenként 
egymástól nagymértékben eltérő térbeli és időbeli eloszlással, ezért vagy mindegyik számára 
helyszínenként kell külön erőforrást méretezni, vagy olyan közös háttérrendszerre van szükség, 
mely képes mindegyiket hatékonyan kiszolgálni.

Az üzemeltetési-, kényelmi- és gazdasági szempontok egyaránt a közös háttérrendszer felé 
mutatnak – ebben a tekintetben talán még annál is határozottabban, mint egykoron, az „adat-
hang integráció” beindulásakor. Viszont rugalmasan bővíthető megoldás nem képzelhető el más-
hogy, mint meglehetősen autonóm elemekből összeállítva, melyek között a terhelés a megvaló-
sítandó funkciótól függetlenül, tetszőlegesen osztható szét.

Nyilván nem egyszerű feladat, olyan közösen adminisztrált rendszert létrehozni, amelyik auto-
matikus (ezáltal szükségszerűen központosított) terheléselosztású, mégis teljesen elosztott mű-
ködésű, vagyis magában hordozza a informatikából már jól ismert többprocesszoros rendszerek 
„szimmetriáját” (Symmetric Multi-Processing), ám emellett  erőforráskészlete bármikor dinami-
kusan újra felosztható. Az első lépés ebbe az irányba a vezérlés és a feldolgozás szétválasztá-
sa (elkülönített „Control-plane” és „Data-plane” kialakítása).

Egy ilyen hardver rendszer megvalósítása azonban még messze nem elégséges. Rengeteg 
további funkcionális elemre van szükség ahhoz, hogy minden alapszintű feladatot egy kézbe fog-
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hassunk össze, vagyis egy sokoldalú, teljesen moduláris vezérlő-szoftvert kell fejleszteni, melynek 
tökéletesen illeszkednie kell az elektronikai kialakításhoz, továbbá garantálnia kell, hogy a belső 
folyamatok ne befolyásolják egymást, a külső kapcsolatok pedig kompatibilisek legyenek a már 
kialakult nyílt szabványokkal.

Ezt az igen összetett felada-
tot úgy tűnik sikerült jól megolda-
ni a RedBack SmartEdge eszkö-
zökben, melyek minden funkciót 
logikailag elkülönítve (védett me-
móriaterületen és garantált CPU-
kapacitás mellett) valósítanak meg. 
A fizikai rendszer modularitása, a 
csak passzív elemekből álló hátlap 
kialakítása tulajdonképpen sokkal 
inkább hasonlít egy „blade-server” 
rendszerre, mint hálózati eszköz-
re, pedig kizárólag kommunikációs célra szolgáló berendezésről van szó. Szerkezete révén egy 
interfészekkel és erőforrás modulokkal szabadon bővíthető csomagfeldolgozó rendszer, mely-

nek működése, illetve teljesítménye 
független az adatátviteli környezet-
ből fakadó feltételrendszertől és an-
nak változásaitól. (Például képzel-
jünk el egy olyan routert, melynek 
leterheltsége még rossz konfigurá-
ció, mondjuk „routing-loop” mellett 
sem nő meg...)

Persze nemcsak az infrastruktúrális 
elemek tekintetében van szó újdon-
ságról. A sajátos megközelítés lehe-
tővé teszi, hogy az azonosítási-, és 

egyéb adminisztratív feladatokban való részvétel mellett ne kizárólag „egyszerű” (valójában igen-
csak bonyolult!) továbbítás történjék az ilyen eszközökben, hanem teljeskörű biztonságtechnikai 
csomagvizsgálat, behatolásvédelmi ellenőrzés, valamint a titkosított csatornák (pl. IPSec VPN 
terminálás) hatékony kezelése – szigorúan kapacitás és a sebesség érdemi csökkentése nélkül. 
Ezzel valójában csak az első lépést tettük meg abba az irányba, hogy a kicsit távolabbi jövőben 
tetszőleges elosztott funkciók helyfüggetlen megvalósítása is lehetővé váljon 

Egy ilyen rendszerben mindent ízlés szerint összevonhatunk/szétoszthatunk anélkül, hogy a 
méretezhetőség korlátozott lenne, hiszen ha kinőjük egy eszköz teljesítőképességét, csak azon 
kell némiképp elgondolkoznunk, mik azok a szolgáltatások, melyeket a bővítés után csak az 
egyik, vagy másik eszközben szeretnénk megvalósítani, és melyek azok, amiket inkább elosz-
tottan. A többi már csak logisztika kérdése, hisz az átalakításhoz még szolgáltatás leállással sem 
kell számolnunk. Biztos, ami biztos alapon azért nyilván minden ilyesmit célszerű az előre kije-
lölt, kis forgalmú karbantartási időszakban végezni, lehetőséget hagyva a korrigálásra – sajnos 
az emberi hiba kockázata sosem szüntethető meg teljesen...
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De ne elégedjünk meg ennyivel! Hisz az ember mindig többre tör, mint amit már elért – ez a 
fejlődés egyik legfontosabb hajtómotorja... Ha már megteremtettük a lehetőséget arra, hogy a pil-
lanatnyi elhelyezkedésre, továbbá minden kapcsolati tényezőre tekintettel lévő, folyamatos ösz-
szeköttetést és dinamikus forgalom-szétosztást, sőt „ad hoc” szolgáltatás igénybevételt (és en-
nek megfelelő számlázást) valósítottunk meg, feltűnik a következő probléma: A felhasználók kö-
zötti közvetlen („peer-to-peer”) kommunikáció.

Bizony ez esetben is fontos, hogy a döntéseket előfizetőinkhez logikailag minél közelebb lehes-
sen megvalósítani. Nem mindegy, hogy mennyire szimmetrikus a kommunikáció, ki az aki éppen 
„adatkibocsátó” és ki az „adatfogadó” szerepet játszik. Mindez ráadásul a hozzáférésüket (eset-
leg a végberendezést is) változtató ügyfelek között történik? Bizony legény legyen a talpán, aki 
egy ilyen sokparaméteres problémát hiba nélkül kézben tud tartani! Ehhez bizony már nem elég 
az elosztott, kiegyensúlyozott működésű, hatékony műszaki háttér, hanem olyan jelzésrendsze-
rek alkalmazására van szükség, melyeket csak a mobil megoldásoktól kölcsönzött eljárások to-
vábbfejlesztésével hozhatunk létre. Még szerencse, hogy már jelen ismereteink alapján bátran 
kijelenthetjük: Az új mobilhálózat generációk előre láthatóan nemcsak egyre sokoldalúbbak és 
gyorsabbak lesznek, hanem a forgalomkezelésben is egyre határozottabban közelítenek a mai 
rézvezetékes rendszerek tulajdonságaihoz, sőt már most messze túlmutatnak rajtuk..

Ez természetesen sok tekintetben egyszerűbbé teszi feladatunkat, emellett azonban felveti a 
hagyományos távközlési-, és adathálózati szemléletmód összeolvasztásának igényét, sőt a to-
vábbfejlesztés után az ismeretek átértékelésének szükségszerű bekövetkeztét is előre vetíti. Vár-
hatóan csak a kommunikációs összeköttetések kapcsolat-orientált és kvantáltan megvalósított 
(pl. csomag alapú) sajátságainak egyidejű figyelembe vételével valósítható meg az a környezet, 
melyben  a megszokott minőség mellett, vagy azt messze meghaladó részletgazdagsággal cse-
rélhetünk információt egymással (pl. Hi-Fi telefon, HDTV). Ezt csak akkor érhetjük el, ha biztosí-
tani tudjuk, hogy az adategységek –a kommunikációs helyzettől függetlenül– a hordozott tarta-
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lom befogadásához szükséges idő töredéke alatt eljuttatásra kerüljenek, sőt a kapcsolatfelépítés, 
illetve -lebontás ideje drasztikusan tovább csökkenjen – mindez elkerülhetetlen az előfizetők le-
hetőleg minél teljesebb körű mozgási szabadságának biztosítása érdekében.

Természetesen csak akkor teremthetjük meg ennek a gyors reagálásnak a feltételeit, ha nem-
csak az erőforrások teljesítményét, valamint számát növeljük, hanem külön hangsúlyt fektetünk a 
döntéshozatali mechanizmus megszervezésére. A kommunikációban hosszú ideje bevált a réte-
gezett felépítés alkalmazása, remélhetjük, hogy ez a módszer most sem mond csütörtököt. En-
nek megfelelően, az előfizetői szolgáltatások (ún. „alkalmazások”) megvalósítását három rész-
re tagolhatjuk:

Az alkalmazás szintű kapcsolódás felügyelete (elérhetőség-kontroll);• 
Megvalósítás és más alkalmazásokkal való együttműködés ellenőrzése;• 
A tartalom és az adminisztrátori/felhasználói felületek menedzselése.• 

Ez a három –egymásra épülő– feladatkörre bontás kényelmes lehetőséget nyújt az üzleti fo-
lyamatban részt vevő szervezetek mindegyikének teljeskörű definiálására, emellett az általuk el-
látandó feladatok elhatárolására, ami.nemcsak vezetői szempontból lehet fontos, hiszen szinte 
automatikussá teszi az iránymutató adatok összegyújtését és rendszerezését, ezáltal elősegíti 
a megfelelő műszaki háttér pontos és időtálló megtervezését.

Az előfizetői szolgáltatások tulajdonságai tekintetében –a rengeteg keresztrányú függőség mi-
att– már messze nem olyan könnyen átlátható a kép, mint az infrastruktúrához többé-kevésbé 
közvetlenül kötődő funkciók esetében. Az már a jelenlegi piaci trendekből is jól kivehető, hogy a 
kínálat bővülése semmiképp sem kedvez a hagyományos szolgáltatások értékesítésének, hiszen 
az egyéni előfizetők maximális kényelmet szeretnének, a vállalati ügyfelek pedig főként a minél 
magasabb fokú megbízhatóságra és a lehetséges kockázati tényezőkre koncentrálnak.

Az eligazodás érdekében leginkább az emberi kommunikáció változásait használhatjuk irány-
tűként.. A felhasználói szokások változásából, valamint a készülékek fejlődésének irányából köny-
nyű kikövetkeztetni, hogy a távoli kapcsolattartás egymással, egyre inkább a személyes jelenlét 
illúziója felé mozdul el. Ennek egyik első lépéseként, életterünket várhatóan az audiovizuális be-
rendezések töltik majd meg. Minden valószínűség szerint egy elsősorban multimédiás élményt 
nyújtó (vagyis leginkább a mai televízióhoz hasonlító), egy gyakorlati célokra jól használható 
(számítógép-szerű), illetve egy kényelmesen hordozható (a mobiltelefon és a PDA képessségeit 
egyesítő) képernyő között fog megoszlani a figyelmünk.
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Mindez persze sok mindent megváltoztat majd. A hagyományos módszerek (mint például a 
levélírás, vagy a tisztán hang alapú telefonálás) előbb-utóbb kimennek a divatból, helyüket át-
veszi a videotelefon, a multimédiás tartalmak megosztása, vagy az interaktív távjáték (legyünk 
optimisták: hátha a sakkozók nyerik ezzel a legtöbbet). Arra szintén számíthatunk, hogy a fizi-
kai távolság lényegtelenné válásának eredményeként az idővel esetleg már egyre kevésbé vir-
tuálissá váló „hálózati közösségek” súlya is megnövekszik, végül talán az információ-technoló-
gia tényleg olyan kényelmessé és magától értetődővé válhat, hogy valóban közelebb hozza az 
emberek, nem pedig elválasztja.

Szép remények, mondhatni, gyönyörű remények! De vajon hogyan is valósítható meg ez az 
egyszerre vágyott és rettegett „Szép új világ”? Viszonylag egyszerűen, ha kellőképpen sziszte-
matikus műszaki szemlélettel indulunk neki a felépítésének... Tekintsük úgy, hogy az első fel-
adat (az adatok észrevétlen eljuttatása – amit már említettünk) szinte magától megoldódik. Az 
így kialakuló infrastruktúrára építve „könnyedén” leképezhetünk minden megszokott („hagyomá-
nyos”) szolgáltatást, a vezetékes telefontól kezdve, a mobil hálózatokon át egészen az internet-
ig bezárólag egy új, egységesnek tekinthető szolgáltatási környezetre, mely esetleg akár IMS 
(„IP Multimedia Subsystem”) névre is hallgathat...

Ehhez persze a központi elemeket össze kell vonni, ebből pedig rögtön az következik, hogy a 
minden körülmények között elérhető szolgáltatásokat célszerű virtualizálttá tenni. Ez a folyamat 
már meg is kezdődött, sőt napjainkban lendületesen halad előre: folyamatosan terjednek az MSS 
(„Mobile SoftSwitch”), TSS („Telephony SoftSwitch”, MGW („Media GateWay”), illetve MGC („Me-
dia Gateway Controller”) eszközök, melyek révén mindennapi beszélgetéseink döntő többségét 
csomag-alapú hálózatokon bonyolítjuk, anélkül, hogy tudnánk róla – üzeneteinkről pedig inkább 
már szót se ejtsünk! Terjed az IPTV, mely már ma is oly sok kényelmi szolgáltatással egészíti ki 
a hagyományos televíziózást, hogy talán nem túlzás interaktívnak titulálni.

De mit adhatunk még mindehhez hozzá? Nem keveset... Az egyik leginkább fontos elem a 
„helymeghatározás”, persze nem a hagyományos értelemben, hisz akkor személyiségi jogaink 
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is veszélybe kerülhetnének! Sokkal inkább a személyre szabhatóság kiszolgálása kap hangsúlyt, 
ennek egyik fontos eleme a –szigorúan csak az előfizető által!– műholdas helymeghatározással 
integráltan is használható MPS („Mobile Positioning System”). Ez a rendszer kiváló alapot nyújt 
arra, hogy a nekünk fontos szolgáltatások minden tekintetben pillanatnyi poziciónkhoz igazodva 
legyenek elérhetőek számunkra. Persze az LBS („Location Based Services”) nemcsak a mi ké-
nyelmünket szolgálja, hanem a vállalati előfizetőkét is, akik reklámozási mechnizmusukat sokkal 
célzottabbá tehetik –hozzánk pedig majd csak a minket érdeklő dolgok jutnak el (?).

Fokozható-e tovább a kényelem? Ezt majd a jövő mutatja meg, de hogy a meglévő szolgál-
tatáskör bővítése minél egyszerűbb (és gazdaságosabb) legyen csak annyit kell tennünk, hogy 
egységes fejlesztői környezetet biztosítunk (pl. „IMS Studio”), melyhez már csak egy könnyen 
adoptálható háttér (nevezzük ezt „Service Delivery Platform”-nak) szükséges, hogy bárki bármi-
kor elindulhasson a már közismert, ingyen igénybe vehető  internet-es szolgáltatások (keresők, 
telefonrendszerek, társkeresők, stb.) nyomdokain a siker felé.

Összegzésül azonban szögezzük le: Messze nem olyan egyszerű betörni a piacra, mint azt 
az előbb (kicsit talán a „Second Life” könnyedségét idéző módon) felvázoltuk. Bármilyen jók is 
a műszaki lehetőségek, rengeteg üzlet-előkészítési feladatról nem esett szó... Mindazonáltal a 
jövő nem kérdezi kérünk-e belőle: Előre látható, itt áll az ablakban és bebobácsátást kér hétköz-
napjainkba. Rajtunk múlik, hogyan élünk a lehetőségeinkkel.
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