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Egy létező dolog bemutatásának nehézségei

A rendszer bemutatása

Különböző oldalról nézve, különböző tulajdonságokat mutat
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WEB portál

A rendszer „nézetei”

Hiánypótló WEB portál

NMHH szolgáltatás

A piac fejlődésének elősegítésére:

• valós felhasználói tapasztalatok  + tanácsadás
• tudatos előfizetők
• információ szolgáltatás az operátorok részére
• független, megbízható mérések

Az előfizetők legalább 80%-át tartalmazó csomagok

Az internethasználók számára kézenfekvő csatornán

Komplex, integrált mérő és publikációs rendszer



6Mitől komplex?

SWmetrics: Szoftveres mérőszerver
CC: Command and Control (CC) szerver
TMDB: Ideiglenes mérési adatbázis
RAD: Radius szerver
HWmetrics<n>: Hardveres mérőszerver

Rendszerelemek

USRDB: Felhasználói- és mérőeszköz adatbázis
REFDB: Referencia adatbázis
PMDB: Mérési adatbázis
OM: Operation and Maintenance szerver (OM)
PUB: Publikációs webszerver és adatbázis szerver



7Mitől komplex?

Biztonság

• Üzembiztonság

• Mérési eredmények megbízhatósága

• Informatikai biztonság

• Felhasználók rendszereinek biztonsága
• NMHH rendszerének biztonsága
• Mérőrendszer informatikai biztonsága

Failover funkcionalitás, redundáns VM host 
kialakítás

Vezetékes ellenőrző 
mérőrendszer

Professzionális mobil 
mérőrendszer

Szoftveres és hardveres 
mérések összehasonlítása

Automatikus adatbázis szűrések

Biztonsági audit

Komponensek rendszeres 
biztonsági frissítései

Megfelelő rendszer architektúra

Rendszer monitorozás  (Icinga)



8Mitől integrált?

WEB PORTÁL

Mérések 
támogatása

Mérőrendszerek



9Mérőrendszerek

Szoftver Flash  („asztali”)

Szoftver html5  („mobil”)

Szoftver Hálózatsemlegesség (Java)

Hardver sebesség és 
hálózatsemlegesség

Mobil mérőrendszer



10Mitől integrált?

WEB PORTÁL

Mérések 
támogatása

Mérőrendszerek

Mérési eredmények 
megjelenítése 

Saját
mérések

Szolgáltatások
eredményei

Méréstípusok Méréstípusok



11Saját mérési eredmények

• Regisztrációs feltétel
• Hardver és szoftver mérések
• Sebesség, késleltetés, hálózatsemlegesség
• Sebesség: Fizikai érték és teljesülési 

százalék
• Táblázatos és grafikonos
• Exportálható
• Mérőpontok



12Szolgáltatások mérési eredményei

• Zoomolható térképes és 
(letölthető) táblázatos és 
grafikonos forma

• Térképi pontokon aggregált 
mérési eredmények

• Szolgáltatás és szolgáltató 
választás

• Táblázatban a térképen látható 
szelet



13Mitől integrált?

WEB PORTÁL

Mérések 
támogatása

Mérőrendszerek

Mérési eredmények 
megjelenítése 

Saját
mérések

Szolgáltatások
eredményei

Méréstípusok Méréstípusok

Tudástár

Tematikus és 
szabadszavas 
keresés



14Tudástár
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WEB PORTÁL

Mérések 
támogatása

Mérőrendszerek

Mérési eredmények 
megjelenítése 

Saját
mérések

Szolgáltatások
eredményei

Méréstípusok Méréstípusok

Tudástár

Tematikus és 
szabadszavas 
keresés

Támogatás

Használat 
szelektált 
tanácsok



16Támogatás

Eszköz

Rendszer

Technológia

Javaslatok

Segítőtárs



17Mitől integrált?

WEB PORTÁL

Mérések 
támogatása

Mérőrendszerek

Mérési eredmények 
megjelenítése 

Saját
mérések

Szolgáltatások
eredményei

Méréstípusok Méréstípusok

Tudástár

Tematikus és 
szabadszavas 
keresés

Támogatás

Használat 
szelektált 
tanácsok

Mérések 
adminisztrációja

és mérésvezérlés

Adatbázisok



18Adatbázisok

• Mérések, mérési eredmények, 
logisztika, stb.

• Szolgáltatók és szolgáltatások 
(http://www.tantusz.nmhh.hu/tantusz)
(Bejelentések és benyújtott előfizetői 
szerződések)

• IP címtartományok
(BIX routerek lekérdezése, manuális AS 
szám hozzárendelés)

Aggregátumok 
ellenőrzéséhez

Nem jelenik meg az összesített országos térképen:

• Nem bejelentett szolgáltató
• Nem határidőben benyújtott előfizetői 

szerződésben szereplő szolgáltatás
• Önálló IP címtartománnyal nem rendelkező 

szolgáltató
• AS számmal nem rendelkező szolgáltató

(RIPE regisztrációs lépések szub-allokációra)
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WEB PORTÁL

Mérések 
támogatása

Mérőrendszerek

Mérési eredmények 
megjelenítése 

Saját
mérések

Szolgáltatások
eredményei

Méréstípusok Méréstípusok

Tudástár

Tematikus és 
szabadszavas 
keresés

Támogatás

Használat 
szelektált 
tanácsok

Mérések 
adminisztrációja

és mérésvezérlés

Ellenőrző mérőrendszerek

Mobil mérőrendszerek

ad
at

fe
ltö

lté
sAdatbázisok



20Mobil mérőrendszerek

A mobil mérések néhány sajátossága:

• Megfelelő mérőkártya
• Nem csomagfüggő mint a vezetékes

(infrastrukturális teljesítmény)
• Felhasználói élmény 
• RF  ellátottság megjelenítése

(beltéri, kültéri, nem ellátott)
• Aggregációs tartomány változik (a térképen 

zoomoláskor)
• Adatfrissítési jellemzők



Az internet-mérés 
élvonalában az NMHH

Kik működtetetik a szélessáv-mérő rendszert?
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INTERNET 
FELHASZNÁLÓK SZOLGÁLTATÓK

NMHH

AZ ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS 
MINŐSÉGÜK MEGISMERÉSE 

A FELHASZNÁLÓI 
BIZALOM NÖVELÉSE

A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL 
ÉRZÉKELT MINŐSÉG 

MEGISMERÉSE

A SZÉLESSÁVÚ 
SZOLGÁLTATÁSOK 
HASZNÁLATÁNAK 

ELTERJEDÉSE

A SZÉLESSÁVÚ 
SZOLGÁLTATÁSOK TUDATOS  

HASZNÁLATÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

A SZÉLESSÁV ELLÁTOTSÁG ÉS 
MINŐSÉG OBJEKTÍV ISMERETE

A SZÉLESSÁV HASZNÁLAT 
ISMERETEINEK MEGISMERÉSE

IGÉNYEINEK MEGFELELŐ 
SZOLGÁLTATÁS BIRTOKLÁSA

A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLŐDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE, PIACI 

VERSENY ÖSZTÖNZÉSE

Közös érdekeltségünk
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Kronológia,fontosabb mérföldkövek

2014. Március 
–

December 
.

•Rendszerelemek fejlesztése,
•Telepítés, adaptálás hatósági környezetbe,
•Üzembehelyezés,

2015. Január -
2015. 08.19- ig

• Informatikai és funkcionális rendszertesztek,
•Képzések, folyamatok kialakítása (operátori, logisztikai, ügyfélszolgálati),
•Próbaüzem felhasználói környezetben, 
•Terheléses tesztek,

2015.08.19 -
től

•Publikus megjelenés,
•Médiatámogatás, országos és regionális kampányok, 
•Logisztikai feladatok megoldása, 
•Üzemeltetési tapasztalatok beépítése a rendszerműködésbe,
•Fejlesztési stratégia, rövidtávú fejlesztési terv előkészítése,

Jövőkép

•Rendszerműködés optimalizálása, 
•Funkcionális és képességfejlesztés, szolgáltatási trendek figyelembevétele,
•A szolgáltatói és felhasználói együttműködés fejlesztése,
•„Akadálymentesítés”,



24Rendszerüzemeltetési környezet

Operátorok:
• Funkcionális üzemeltetés
• Igénykezelés, logisztika
• Mérésvezérlés
• Adatelemzés, statisztika 

készítés
• Felhasználói support,

Webmester:
• Weboldal üzemeltetés
• Tudástár  élőn tartása
• Kommunikáció, 

tartalomszerkesztés

Internet
felhasználók:
• Hardveres mérések
• Szoftveres mérések

(vezetékes, mobil)

Mobil mérőrendszer:
 Szoftveres mobil mérési 

adatok  szolgáltatása

Informatika:
• Rendszerüzemeltetés
• Riasztáskezelés
• Hibajegykezelés
• Jogosultságkezelés

Ügyfélszolgálat:
 Bejelentések fogadása
 Felhasználói kommunikáció



25Specifikus definíciók

 FESZ: a Felhasználó - mérőEszköz - SZolgáltatás összerendelése, amely egy hardveres mérési 
végpontot  jelent. A hardveres mérések minden esetben egy FESZ-hez kötődnek.

 Hardveres mérés: mérési végpontokon kihelyezett, mérőhardverrel végzett mérés, amely a 
számára kiosztott, időzített mérési feladatokkal automatikusan történik. A mérések kiadása csak 
FESZ halmazokra lehetséges.

 Mérési feladat: a mérőeszközökre kiadott, időzített mérési feladat, amelyhez hozzá van rendelve a 
mérés ideje, periodicitása, és egy mérő script, amely a mérőeszközön lefut.

 Szoftveres mérés: a webportálon elérhető mérési funkció, amellyel a portál látogatói meg tudják 
mérni a saját internet hozzáférésük paramétereit.

 Firmware: a mérőeszközre telepített alap szoftver, amely felelős azért, hogy bejelentkezzen a 
mérési rendszerbe és lefuttassa a számára kiosztott mérési feladatokat.

 Mérő script: a hardveres mérési feladatokhoz tartozó programkód, amely a mérőeszközön lefut.

 Szolgáltató: a mérésbe bevont internet szolgáltató. Adataik TANTUSZ (NMHH szolgáltat-
szolgáltatás nyilvántartó adatbázis) rendszerből érkeznek, ezeknek a szolgáltatóknak a 
szolgáltatásait lehet mérni a rendszerben. 

 Szolgáltatás: a szolgáltatók internet szolgáltatásai, amelyeket a rendszerben mérni lehet. Adataik 
TANTUSZ rendszerből érkeznek.



26Operátori felület főbb moduljai

• Igények elbírálása – reprezentativitás biztosítása.
• Felhasználók – eszközök - szolgáltatások (FESZ) 

összerendelése.
• FESZ halmazok létrehozása (technológia, szolgáltatók, 

szolgáltatások, stb. szerint).

• Merőscript írása, módosítása (sebesség, portscan)
• Mérési feladatok szerkesztése, 
• Mérési feladatok ütemezése, naptárfunkció

Törzsadatok kezelése 
modul:

Mérőrendszer 
vezérlése modul:

Mérőeszközök, 
Felhasználók 

modul:

• Referencia IP címtartományok, AS szám kezelése,  
• Referencia szolgáltatói alapadatok ellenőrzése, 
• Mobil import követés (kontroll funkció)
• Tantusz import  napló (kontroll funkció)



27Operátori felület főbb moduljai

• Hardveres, szoftveres sebességmérési adatok kezelése.
• Portscan mérési adatok elérése, .
• Napi és havi mérési eredmények megtekintése, adatexport
• Mérési eredmények elemzése (érvényes, hibás mérések 

aránya)

• Jogosultságkezelés, szerepkörök meghatározása.
• Leszakadási riasztások elérése, limit beállítása.
• Hiba riasztások definiálása, elérési út beállítása.
• Mérőeszközök Firmware frissítésének menedzselése.

Webportál modul:

Szerviz modul:

Mérési eredmények 
modul:

• Webportál menüszerkesztés.
• Tudástár tartalom szerkesztése, frissítése.
• Webportál szerkesztői támogatás.



28Üzemeltetési tapasztalatok

Felhasználói 
környezet

• Érdeklődés megvan az internet szolgáltatás minősége iránt,

• Változatos felhasználói környezet (egyedi  helyi hálózat kialakítások),

• WIFI-s végponti kialakítások terjedése, FREE WIFI megjelenése,

• Szolgáltató – szolgáltatás azonosítási problémák.

• Pontatlan regisztrációs adatok, nem megfelelő szolgáltatás megjelölés,

• Hibás mérőeszköz telepítés, 

• Szolgáltatási vállalások megfelelően teljesülnek.  (Letöltési átlagérték: 97%, Feltöltési 
átlagérték: 106%)

• Technológia függő, 2 Mbit/s – 1 Gbit/s sebességtartomány, 

• Az ÁSZF-ben meghirdetettől eltérő szolgáltatáscsomagok megjelenése, egyedi 
kedvezmények nyújtása.

• Rendezetlen Szolgáltató - AS szám – IP címtartomány összerendelés. (Hibás mérés 
/false IP, szolgáltató megjelenítési problémák a weboldalon)

• Egyedi akciók által okozott érvénytelen mérések (forgalmi limit túllépés)

Szolgáltatói 
környezet



29Rendszerműködési statisztika

1. Hét 1. Hónap 2.Hónap

Regisztrált felhasználók
Száma (db.) 6.151 

Szoftveres mérések 
száma , (db.) 10.558

Érvényes szoftveres 
mérések száma (db.) 6.354 

Kihelyezett 
mérőhardverek száma 
(db.)

34

Hardveres mérések száma 
(db.) 6.040

Érvényes hardveres 
mérések száma (db.) 4.247

6.653

19.315

10.329

151

127.869

71.440

7.057 

22.064

15.245

178

205.707

135.284



30Szolgáltatásminőségi jellemzők

Összes mérések száma 
(db.) 22.064

Átlagos késleltetési idő 
(msec) 15

Átlagos letöltési 
sebesség (Mbit/s) 147,65

Átlagos felöltési 
sebesség (Mbit/s) 34,17

205.707

11

45,67

13,72

7.000.143 

122

15,95

6,37

Szoftveres 
mérések

Hardveres 
mérések 

(150Mbps)
Mobil 

mérések



31Fejlesztési terveink

• Az internetes környezethez történő igazítás.
• Statisztikai képességek fejlesztése, reprezentativitás elérése
• Riasztási funkciók módosítása, továbbfejlesztése.
• Térképi adatmegjelenítés optimalizálása.

• A méréshatár kiterjesztése a 300 – 500 Mbit/s , majd 500 
Mbit/s- 1Gbit/s sebességtartományra.

• Mérési módszer módosítása,továbbfejlesztése.
• További szolgáltatási jellemző mérése (pl.:MDI).

Együttműködés 
fejlesztés:

Mérési képesség 
fejlesztés:

Rendszerműködés
optimalizálása

• Szolgáltatói együttműködési lehetőségek kiaknázása .
• Tudástár információ tartalmának aktualizálása
• Webportál interaktivitás továbbfejlesztése, 
• Webportál „akadálymentesítés”



32Kapcsolattartás

Központi 
ügyfélszolgálaton 

keresztül 

• Szolgáltatókat és szolgáltatásokat érintő kérdésekben, 
• A mérőrendszer szolgáltatókat érintő továbbfejlesztése 

esetén,
• Internet szolgáltatással kapcsolatos szakmai konferenciákon  

• Észrevételek, bejelentések, javaslatok elküldése,
• A szolgáltatásminőséggel kapcsolatos mérési adatok 

értelmezése esetén,
• A webes felület használatával kapcsolatos problémák 

megválaszolása,
• Mérőeszköz telepítési problémák esetén,
• A telepített mérőeszközök működtetésével kapcsolatos 

támogatási igény esetén,

Szakmai 
konzultációk 
formájában

Elérhetősége: info@nmhh.hu
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Tegyünk együtt a sávszélességért!

Reméljük sikerült átfogó képet alkotni a szélessáv-mérő rendszerről.

Ha a későbbiekben kérdésük merülne fel a szélessáv-mérő rendszer szolgáltatásaival, 
működésével kapcsolatban, jelezze számunkra az info@nmhh.hu email címen.


