
KECSKEMÉT, 2015 – LXX. ÉVFOLYAM, 2015 1

! ELÔSZÓ

A Hírközlési és Informatikai Tudo-
mányos Egyesület szervezésé-

ben október 8-9.-én Kecskeméten ke-
rült megrendezésre a HTE MediaNet
2015 konferencia. A korábbi sikeres
TV-konferenciák megújításaként te-
kinthetô MediaNet tizennegyedik a
HTE médiakonferenciák sorában, és
ez a kétévente tartandó rendezvény
egyben a hazai infokommunikációs
szakma kimagasló médiatechnikai
eseménye, elismert tudományos-
szakmai fóruma is. Résztvevôi elsô-
sorban az ezen a területen mûködô
szakmai cégek vezetô szakemberei,
kutató-fejlesztô projektvezetôi, mû-
szaki-technológiai döntéshozói vol-
tak.

Jelen számunkban a konferencia
legérdekesebb elôadásai alapján ké-
szült cikkeket adjuk közre. A válo-
gatás munkáját végzô szerkesztôbi-
zottságnak nem volt könnyû kiválasz-
tania a sok érdekes és jó elôadás
közül azokat, amelyek szerzôi meg-
hívást kaptak cikk írására a Híradás-
technika hasábjaira. Törekedtünk ar-
ra, hogy minden fontos témakör rep-
rezentálva legyen, és ha egy-két ér-
dekes téma nem került be, annak oka
az, hogy szerzôik nem tudták elkészí-
teni publikációjukat a kért, igen rö-
vid határidôre. A cikkek sorrendje
a konferencia szekcióinak sorrend-
jét követi.

Magyar Gábor (BME Távközlési
és Médiainformatikai Tanszék – a to-
vábbiakban: BME-TMIT) „ A MediaNet
2015 jövôbenézése: Ultra HD TV IP
hálózaton” címû, a szám bevezetôje-
ként is tekinthetô cikkében írja: „Vi-
lágos választ adott a HTE MediaNet
2015 konferencia a kérdésre, hogy
a digitális konvergencia korában ér-
demes-e külön infokommunikációs
és médiatechnológiai konferenciá-
kat is rendezni. A gazdag szakmai
program fényesen bizonyította a mé-
dia-szakmai közönség megszólítá-
sának idôszerûségét. A szakmapo-
litikától és a szabályozástól, a moz-
góképes és rádiós technológiákon,
illetve a mûsorterjesztésen át a per-
szonalizált tartalomfogyasztásig ter-

jedt a spektrum.” A cikk kettôt emel
ki a konferencián tárgyalt médiatech-
nológiai témákból; az egyre nagyobb
felbontású tévézés, valamint az IP-
alapú mûsorkészítés és -terjesztés
kérdéseit tárgyalja.

A sajtószabadság fogalma korunk-
ban változás elé néz, azon új szerep-
lôknek köszönhetôen, akik aktív ré-
szesei lettek az egyes tartalmak kö-
zönséghez való eljuttatásának. Kol-
tay András (PPKE Jog- és Államtudo-
mányi Kar és NMHH, Médiatanács)
„Új média, új szerkesztôk és a saj-
tószabadság alapjoga” c. cikke azt
a kérdést vizsgálja, hogy indokolt-e
a médiaszabadság fogalmát újragon-
dolni ezen új szereplôkre tekintettel.
A jövô európai (uniós és tagállami)
médiaszabályozásának az lesz az
egyik fô feladata, hogy valóban egyen-
lô feltételeket teremtsen az Európá-
ban elérhetô médiaszolgáltatások
(és egyéb médiapiaci értékláncbeli
szereplôk) számára, illetve meghatá-
rozza a szabályozás egyes szintjeit,
amelyek az egyes szolgáltatás-típu-
sokhoz kapcsolódnak. A sajtószabad-
sággal kapcsolatos „érdekelti körbe”
több, új típusú szolgáltatás nyújtója
is belépett, akiknek – ha ragaszko-
dunk korábbi elveinkhez a média de-
mokratikus feladataival kapcsolatban
– a jogok biztosításán túl kötelezett-
ségeket is elô lehet írni.

Németh Géza (BME-TMIT) „Miért
fontos és mire jó a beszédtechnoló-
gia? – Magyar sikerek elsô kézbôl” c.
írásában bemutatja, hogy a beszéd-
technológia nélkülözhetetlen össze-
tevôje a jelen és a közeljövô egyik
nagy üzleti lehetôségének, a gépi sze-
mélyi asszisztensek területének. Is-
merteti, hogy milyen technológiai terü-
leteken van szükség jelentôs hazai
kutatásokra ahhoz, hogy belátható idôn
belül ilyen megoldások magyar nyel-
ven is mûködjenek. Egyben áttekin-
ti a magyar nyelven létezô, korszerû
rendszereket és javaslatot tesz olyan
alkalmazásokra, melyek a ma létezô
magyar beszédtechnológiai megol-
dásokra alapozva létrehozhatók.

Thomas Staneker (TV Service Cen-
ter, Deutsche Telekom) „Cloud TV –
Hogyan használják ki a szolgáltatók
egy globális trend elônyeit”, angol
nyelven közzétett cikke a cloud TV-
vel foglalkozik, amely napjainkban
igen elôkelô helyet foglal el a szolgál-
tatók fontossági sorrendjén. Miért is
üzemeltetnének fejállomásokat, há-
lózati- és bonyolult szoftver-rendsze-
reket gyártóspecifikus hardver-kör-
nyezetben, ha mindezt áthelyezhetik
felhôbe is? Miért vállalnák a bonyo-
lult technológiai architektúra felépí-
tésével járó nehézségeket, ha a szol-
gáltatások áthelyezhetôk a vállalati
saját felhôbe, sôt akár a nyilvános
felhô szolgáltatókhoz? – teszi fel a
kérdéseket a szerzô, válaszokat  is
keresve rájuk, minôségi, mûszaki és
üzleti szempontokat egyaránt szem
elôtt tartva.

A 3D multimédia folyamatos és
gyors fejlôdésen megy keresztül nap-
jainkban, melynek legújabb irányza-
ta az FVV, azaz Free Viewpoint Video.
Huszák Árpád (BME Hálózati Rend-
szerek és Szolgáltatások Tanszék –
BME-HIT) „Free Viewpoint Television:
Új perspektíva a 3D videó továbbí-
tásban” c. cikke áttekinti azt a tech-
nológiát, amely lehetôséget ad a fel-
használónak, hogy valós idôben, tet-
szôleges nézôpont alapján jelenítsék
meg a videótartalmat számára. A tet-
szôleges nézôpont elôállítása kép-
szintetizáló algoritmus segítségével
történik, mely sokkamerás felvétele-
ken alapszik. Az új szolgáltatás meg-
valósításához számos részfeladatot
kell megoldani, a képrögzítés, tömörí-
tés, átvitel, képszintézis és megjele-
nítés területén. Ha e folyamatlánc min-
den eleme hibátlanul, kimagasló mó-
don képes mûködni, csupán akkor
várhatjuk, hogy a tartalom-elôállítók
is támogassák a technológiát, mely-
tôl most valóban nagy áttörést várunk
a 3D videózás területén.

A MediaNet 2015 egyik legszín-
vonalasabb része a Diákszekció volt,
amelyben  értékes kutatási eredmé-
nyekrôl szóló elôadások hangzottak
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el, így nehéz volt a kiválasztás is. Pet-
kovics Ármin (BME-HIT) „Diákszek-
ció a MediaNeten” c. rövid, összegzô
áttekintése után Fejes Ferenc, Kato-
na Róbert, Püsök Levente (Debreceni
Egyetem, Informatikai Kar) „Eredmé-
nyek a többutas hálózati kommuniká-
ciós technológiák területén” c. cik-
két adjuk közre. A többutas hálózati
technológiák az elmúlt néhány évben
nagyon aktív kutatási területté váltak.
A cikk bemutatja a Debreceni Egye-
tem Informatikai Karán kifejlesztett
MPT-GRE – Multipath Communication
Library-t, ami egy többutas kommu-
nikációt hálózati rétegben támogató
eszköz, és többek között alkalmas
több út redundáns módú használatá-
ra is, amit egy egyszerû teszteseten
keresztül mutat be a cikk: egy note-
book Wi-Fi és 3G mobilinternet kap-
csolatai között váltást videóstreame-
lés közben.  

A következô, érdekes szolgálta-
tással foglalkozó cikk Szilágyi Árpád
(Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.)
„ A látható rádió” c. áttekintése. A v i-
zuális rádió megjelenése a média-
konvergencia folyamatának egyik pél-
dájaként értelmezhetô. A szerzô tisz-
tázza e folyamat eredetét és megha-
tározását, majd hazai és nemzetkö-

zi gyakorlati példákon mutatja be azt,
ahogy ez a folyamat a közszolgálati
és a kereskedelmi rádiózásra is ha-
tott. 

Az utóbbi években új informatikai
„buzzword” jelent meg és tûnt fel: a
„big data”, ami olyan költséghatékony
eszközrendszert adott az elemzôk
kezébe, amely segítségével könnyeb-
ben, olcsóbban, gyorsabban lehet új
típusú elemzéseket készíteni és eze-
ken keresztül versenyelônyt elérni.
Stadler Gellért (Oracle Hungary Kft.)
„Big Data – tömeges adatelemzés
gyorsan” c. írása röviden áttekinti a
big data megjelenésének történetét,
a big data mint technológia alkalma-
zásának fôbb motivációit és röviden
bemutatja az Oracle – mint az egyik
adatfeldeldolgozási szoftverek tekin-
tetében piacvezetô gyártó – big data
koncepcióját.

Számunkat Zibriczky Dávid (Im-
pressTV) „Perszonalizált tartaloma-
jánló szolgáltatás IPTV és OTT rend-
szerek számára: módszertani átte-
kintés” c. cikke zárja. A Netflix Prize
óta ugrásszerû kereslet figyelhetô
meg az IPTV és OTT piacon az aján-
lórendszerek által nyújtott üzleti le-
hetôségek iránt. Az egyre növekvô

lineáris és nemlineáris tartalom kí-
nálat személyre szabott pozícionálá-
sa, valamint a tartalomfogyasztási
adatok feldolgozása mind adatbá-
nyászati, mind technológiai oldalról
kihívást jelent. Jelen tanulmány is-
merteti az IPTV és OTT környezetben
alkalmazott ajánlórendszer megoldá-
sokat, kitérve az aktuális fôbb kuta-
tási irányokra.

Ez a különszám nehezen jött vol-
na létre vendégszerkesztôink munká-
ja nélkül, akik az egyes konferencia-
szekciók vezetôjeként segítettek a
cikkek kiválasztásában és a szerzôk-
kel való kommunikációban. Vendég-
szerkesztôink a következôk voltak (a
szekciók sorrendjében):

Huszti Csaba (Entel)
Vígh Zoltán (független szakértô)
Szanati László (Huawei)
Petkovics Ármin (BME-HIT)
Schneider Henrik (Antenna Hungária)
Szûcs Gábor (BME-TMIT)

.Szabó Csaba Attila 
fôszerkesztô
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