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19. alkalommal, október 8-10. kö-
zött, Kecskeméten került meg-

rendezésre a Hírközlési és Informati-
kai Tudományos Egyesület szervezé-
sében az „Infokom 2014” konferencia
és kiállítás. A kétévente megrende-
zésre kerülô rendezvény a mai napig
a hazai infokommunikációs szakma
kimagasló eseménye, legelismertebb
tudományos-szakmai fóruma. Részt-
vevôi elsôsorban a területen tevékeny-
kedô cégek vezetô szakemberei, ku-
tató-fejlesztô projektvezetôi, mûszaki-
technológiai döntéshozói. 

Jelen számunkban a konferencia
legérdekesebb elôadásai alapján ké-
szült cikkcsokrot adjuk közre. A válo-
gatás munkáját végzô szerkesztôbi-
zottságnak nem volt könnyû kiválasz-
tania a sok érdekes és jó elôadás kö-
zül azokat, amelyek szerzôi meghívást
kaptak cikk írására a Híradástechni-
kába. Törekedtünk arra, hogy minden
fontos témakör reprezentálva legyen,
de sajnos több érdekes téma azért
nem került be, mert szerzôik nem tud-
ták elkészíteni a cikket a kért rövid
határidôre. 

Ami a konferencia témaköreit il-
leti, az elôzô rendezvények témái mel-
lett megjelentek újak is, így például
az intelligens városok, errôl ad átte-
kintést Dékány Donát „ HTE Infokom
2014 – Új témák egy régi konferenci-
án” címû cikkében. 

A Hálózati infrastruktúrák szekció-
ból Horváth Pál (Contel Kft. és EQnet
Zrt.) „Az EU és Magyarország széles-
sáv-fejlesztési programjának kihívá-
sai” írását emeltük ki. A 2014–2020
közötti EU fejlesztési ciklusban Ma-
gyarország a hazai elektronikus táv-
közlés történetének negyedik nagy
fejlesztési programját tervezi megva-
lósítani: a gyors és ultra gyors szé-
lessávú hálózatok országos kiépíté-
sét. A cikk áttekinti a célkitûzéseket,
a feladattal járó kihívásokat és javas-
latot tesz a korszerû megoldásokra
é s a prioritásokra. 

A következô három cikket a Nem-
zeti Média és Hírközlési Hatóság mun-

katársai jegyzik. „Az elektronikus hír-
közlési hálózatok nyilvántartásáról”
a címe Krauszné Heitler Márta írásá-
nak. Ebben arról számol be, hogy az
NMHH régi terve a hírközlési hálóza-
tok országos nyilvántartó rendszeré-
nek létrehozása, térinformatikai ala-
pon. Egy ilyen nyilvántartás iránti igé-
nyeket nem csupán a Hatóság, hanem
a kormányzat és a releváns piaci dön-
téshozók is megfogalmazták már. A
cikk ezeket az igényeket veszi sorra,
bemutatva a Hatóság szempontjait
és a külsô tényezôket, amik szüksé-
gessé teszik a nyilvántartási rend-
szer létrehozását.

Az audiovizuális tartalomtovábbí-
tás jövôjét illetôen felmerül a kérdés,
hogy lesz-e földfelszíni terjesztés, s
ha igen, milyen technológiával, ma-
radnak-e a gerincadó hálózatok, vagy
kisteljesítményû alacsony tornyok-
ból álló hálózatok továbbítják majd
a tartalmat az UHF TV sávban. Kiss-
né Akli Mária (NMHH) „Víziók az au-
diovizuális tartalmak továbbításának
technológiai megoldásairól az UHF
televízió sávban” cikke az ECC TG6
munkacsoportja által elkészített 224.
számú jelentéstervezetében foglalt
eredményeket mutatja be az UHF TV
sáv jövôbeni felhasználásának – ki-
zárólag mûszaki szempontból vizio-
nált – lehetôségeirôl.

A harmadik az NMHH csokorból
„Az M2M fejlôdési trendje, szabvá-
nyosítási és szabályozási kérdései”
címû írás Bartolits István tollából,
amely az M2M (Machine-to-Machine)
és az IoT (Internet of Things) alkalma-
zások szabványosítási és szabályo-
zási kérdéseivel foglalkozik. Az egy-
re gyorsabban terjedô interneten fo-
kozatosan megjelennek azok az alkal-
mazások, ahol személy és gép, vagy
gép és gép kommunikál egymással.
Az M2M és IoT alkalmazások új le-
hetôségeket nyitnak meg az alkal-
mazások és a szolgáltatások terén.
Jelen cikk ennek a folyamatnak a
trendjét, a szabványosítás állását és
a felvetôdô szabályozási kérdéseket
mutatja be.

A „Szolgáltatásközpontúság az op-
tikai hálózati rétegekben” címet vi-
seli Adámy Zsolt – Barta Péter (Alcat-
el-Lucent) cikke, amely annak a lehe-
tôségeit tárgyalja, hogyan tudnak a
szolgáltatók megfelelô sávszélessé-
get biztosítani az elôfizetôk számára
az optikai hálózatok hozzáférési réte-
gében. A szerzôk ismertetik az FTTx
hálózatok kiépítési lehetôségeit, jö-
vôbeli fejlesztési tendenciáit, majd a
hálózat Metro Ethernet rétege számá-
ra új architektúra kialakításának szem-
pontjait, az IP/MPLS térnyerését. A
gerinchálózati rétegben az egyik fô
fejlesztési irány ma a csatornák szé-
lességének rugalmas kezelése, az
úgynevezett FlexGrid, ami a rend-
szer összkapacitásának, illetve ható-
távolságának jobb kihasználását te-
szi lehetôvé.

„Jármû ICT fejlesztési irányok és
kihívások” a címe Jereb László – Len-
gyel László (NyME-BME) írásának. A
mai jármû, a szállítási feladatán é s
kapacitásán túl, egy mozgó egység,
amely lokális információk célorien-
tált közvetítését végzi. A jármû saját
állapotára és eseményeire vonatko-
zó adatok és az általa mért környe-
zeti információk célközönségét egy-
részt a jármû vezetôje és utasai, más-
részt az arra igényt tartó környezet
(más jármûvek, intelligens kapuk,
központi tároló és feldolgozó) jelen-
tik. A jármû releváns – aktuális helyi
adatokon alapuló – szolgáltatásokat
nyújt a külvilágnak és szolgáltatá-
sokat fogad a külvilágtól. A fenti két
irányt egy közös platform szolgálja
ki. A cikk a jármû ICT fejlesztési irá-
nyok és trendek mellett a kidolgozott
VehicleICT keretrendszer célját, sze-
repét és felépítését is bemutatja.

Az Infokom 2014 egyik legszínvo-
nalasabb szekciója volt a Diákszek-
ció, amelyben értékes kutatási ered-
ményekrôl szóló elôadások hangzot-
tak el, így nehéz volt a kiválasztás.
Közülük Katona Melinda – Nyúl László
(Szegedi Tudományegyetem) témá-
ját adjuk közre, melynek címe: „Au-
tomatikus azonosítás és hitelesítés
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vizuális kódokkal”. Az automatikus
azonosítás egyik legfontosabb és szé-
les körben alkalmazott eleme a vi-
zuális kódokkal történô azonosítás.
A szokásos, geometriai minták sze-
rint tervezett kódok általában típuso-
kat vagy egyedeket azonosítanak. Elô-
állíthatók azonban olyan mintázatok,
melyek természetüknél fogva egye-
diek és így eredetiség vagy hiteles-
ség ellenôrzésére is alkalmazhatók.
Az írás bemutat egy módszert QR kó-
dok gyors és pontos detektálására
mobil készülékkel készített fényképe-
ken, valamint a szerzôknek egy ter-
mészetes mintázat felismerésére ki-
dolgozott eljárását.

Schneider Henrik (Antenna Hun-
gária) „Mûsorszóráshoz kapcsolódó
interaktivitás megvalósítása” cikke a
HbbTV-vel (Hybrid broadcast broad-
band TV) foglalkozik. A klasszikus
egyirányú mûsorszóró hálózatokon
üzemeltetett ingyenes és elôfizeté-

ses tévészolgáltatások nem mehet-
nek el a változó világ megváltozott
nézôi szokásai mellett. Egyre több
olyan lehetôségük van, amellyel in-
teraktív elemekkel egészíthetik ki az
alapszolgáltatásukat. Ezek közül je-
lenleg kiemelkedik iparági elfogadott-
sága és terjedése miatt is a HbbTV,
amely már Magyarországon is teret
nyert.

A GSM-R hálózatokon használt leg-
fôbb alkalmazás a biztosítóberende-
zések egyik modern, szabványosí-
tott technológiája, az ETCS. Ez a két
rendszer annyira „ összenôtt”, hogy
együttesük egy külön nevet is kapott:
ERTMS. Olasz Péter (Nokia) „Mi is az
az ETCS?” címû írásából megtudhat-
juk, miért kell az ETCS-hez a GSM-R,
hogyan mûködik ez a korszerû biz-
tosítóberendezés-rendszer, milyen
alkalmazási szintjei vannak, mit lehet
vele megvalósítani a páneurópai, nagy
járatsûrûségû vasúti rendszerben.

Paller Gábor, Szármes Péter és
Élô Gábor (Széchenyi István Egyetem)
cikke, „Az Agrodat.hu szenzorháló-
zat kommunikációs-távközlési rend-
szerének tervezési tapasztalatai” az
AgroDat.hu K+F projektrôl szól, amely
egy nagy, országos méretû mezôgaz-
dasági információs rendszer felépí-
tését tûzte ki célul. A rendszer egyik
fontos eleme a mezôgazdaságban
használható szenzorok fejlesztése.
A szerzôk a szenzorhálózat kommuni-
kációs architektúrájának két változa-
tát (GPRS- és SMS-alapú adatátvitel)
vizsgálták, majd a GPRS kommuni-
káció esetén a Telit GL865 és a SIM-
COM SIM900 típusjelû kommuniká-
ciós modulok energiahatékonyságát
elemezték a cikkben.

Szabó Csaba Attila 
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