! HTE MEDIANET 2017

A konvergencia hatása
a médiatechnológiára
BARTOLITS ISTVÁN
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
bartolits@nmhh.hu

Kulcsszavak: konvergencia, HbbTV, OTT szolgáltatások, 5G hálózatok, felhô TV

A cikk célja, hogy bemutassa a távközlés, az informatika és az elektronikus média konvergenciájának az elôrehaladását,
a folyamat médiatechnológiára gyakorolt következményeit. Példákon mutatja be a konvergencia eddigi folyamatának eredményeit
és két példát hoz a jövôben bekövetkezô várható változásokra, új lehetôségekre.
Végül bemutatja azt is, milyen fejlôdési szcenáriók állnak a hagyományos televíziózás elôtt.

1. Bevezetés
A távközlés és az informatika konvergenciájának a jelensége legalább másfél évtizede érezteti hatását és ma
már infokommunikációs piacról beszélünk, felismerve
ennek a folyamatnak a gyakorlati következményeit. Az
elméleti szakemberek már akkor prognosztizálták, hogy
a konvergencia ki fog terjedni az elektronikus médiára
is, egybefonva a három – korábban elkülönült – terület
technológiai elemeit, rendszereit. Az összefonódásnak
pedig komoly következménye van a médiatechnológiá kra és az üzleti modellekre is.
A cikkben elôször a konvergencia fogalmát, jelenségét mutatjuk be, majd a hatásaira láthatunk néhány példát.
Az írás második fele a konvergencia jövôbeli következményeit mutatja be; az ötödik szakaszban az 5G-hálózatok, a hatodik szakaszban pedig a felhôalkalmazások
irányában. Végezetül az utolsó részben a hagyományos
televíziózás négy lehetséges fejlôdési forgatókönyvét
vázolja fel egy tanulmány alapján.

2. A konvergencia jelensége, fogalma
A távközlés, az informatika és a média világának a konvergenciája ma már természetes, elfogadott fogalom, s
azt is látjuk, hogy alapvetôen egy hosszabb folyamatról
van szó, melynek hatására fokozatosan eltûnik a határ
a három – korábban teljesen elkülönülô – szektor között.
Sok helyen megadták már ennek a körülírását, de pontos
definíció nem született és talán nem is születhet rá, mivel
összetett jelenségrôl van szó. A konvergencia folyamán
a három terület oly mértékben összefonódik, egymásba
épül, hogy hosszabb távon már nem is lesz értelme a három külön fogalomnak, helyette csak infokommunikációs
szektorról beszélhetünk (1. ábra). Azon sincs értelme
vitatkozni, melyik terület konvergál a másikhoz, hiszen
egymáshoz közelítenek. A címben azért szerepel mégis kiemelten a médiatechnológia, mert ennek a szemszögébôl vizsgáljuk a jelenség következményeit.
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1. ábra A konvergencia fogalma

A konvergencia fogalma akkor jelent meg szélesebb
körben a köztudatban, amikor az Európai Unió 1997 decemberében publikálta az úgynevezett Zöld Könyvet a
három szektor konvergenciájáról és ezek szabályozási
kihatásairól [1]. Ez éppen húsz éve volt, s bár a szakemberek egy része már sejtette, hogy a folyamatnak jelentôs hatása lesz a három szektorra, de a következményeket akkor még nem lehetett tisztán látni. A Zöld Könyv
még csak a fogyasztói eszközökben folyó összefonódást
és a különbözô hálózati platformok azon képességét emelte ki, hogy hasonló szolgáltatások nyújtására lesznek képesek. Azóta persze finomult a kép, ma már beszélünk
a végberendezések és a szolgáltatások konvergenciája mellett a hálózatok, az üzleti modellek, sôt mindezek
következményeként a szabályozás konvergenciájáról is.
Ez jól mutatja, hogy a konvergenciának különbözô szintjei is léteznek. Beszélhetünk technológiai, piaci és szabályozási szintrôl, de ezek ugyanannak a konvergencia
folyamatnak az eltérô szintjei. Ezek szabatos rendszerezése, összefoglalása [2]-ben megtalálható. E cikk elsôsorban a technológiai szintre koncentrál, a többi szintet
csak példaképpen érinti.
Természetes módon felmerül a kérdés, mi tette lehetôvé ennek a folyamatnak a megindulását, melyek a fô
hajtóerôi. Összefoglalóan azt szokták mondani, hogy a
digitalizáció, de igazából három dolog együttese hozta létre a konvergencia lehetôségét: a technológiai fejlôdés,
az átviteli információk egységes, digitalizált tartalommá
alakíthatósága és az univerzális hálózati protokoll meg-
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jelenése. Az átviendô információk digitalizálása elvben
már régen megszületett, Alec Reeves már 1938-ban szabadalmaztatta a PCM-átvitel elvét, de az elektroncsöves
világban egy analóg-digitális átalakítót még demonstrációs célokra is körülményes volt megépíteni. A technológiai fejlôdés, az integrált áramkörök megjelenése, majd
a Moore-törvény szerint növekedô feldolgozási sebesség azonban lehetôvé tette, hogy a beszédet, hangot,
képet, videojeleket valós idôben digitalizálni tudjuk és
egységes formában lehessen ezeket kezelni.
Ez azonban még csak részleges áttörést hozott volna,
az igazi paradigmaváltást az hozta meg, hogy az internet
hálózati protokollja, a TCP/IP szinte egyeduralkodó lett és
ezt a protokollt az összes fizikai átviteli rendszerre sikeresen rá lehetett építeni. A feldolgozási sebesség növekedésével az útválasztók is képesek lettek a valós
idejû jelfolyamok kezelésére, így 1995-tôl a hangátvitel,
2000-tôl pedig a video-jelfolyam is továbbítható lett csomagkapcsolt hálózatokon keresztül az IP-protokoll segítségével. Ezzel egy új szintet lépve meg, felgyorsult a hálózatok konvergenciája is.

3. Példák a konvergenciára
A konvergencia elsô kézzelfogható jele a végberendezésekben jelent meg. Az egyre gyorsabb jelfeldolgozó
rendszerek, egychipes mikroszámítógépek megjelenésével pedig eljutottunk az okostelefonok világáig, amik
már annyi, korábban használt eszközünket egyesítenek,
hogy felsorolni is nehéz. Sokan ennek kapcsán már a szórakoztató elektronika világát is bevonják a konvergencia
folyamatába, talán nem is alaptalanul.

Ugyanakkor a 2000-es években megjelentek a hálózati konvergencia elsô jelei is. A triple-play csomagok
megjelenése már minden hálózat esetében ezen alapult.
A helyhez kötött telefonhálózaton a hurokmegosztással
megjelent xDSL-rendszerek lehetôvé tették az internetelérés mellett a digitalizált videojelek átvitelét és megindultak az IPTV-fejlesztések. A kábeltévé-hálózatokon
már az analóg rendszereknél megjelent néhány tévécsatorna egyesített sávjában az internethez való hozzáférés
és a telefonszolgáltatás, majd a DOCSIS-rendszerek megjelenésével ez a folyamat kiteljesedett.
Ugyancsak a konvergencia jelensége teremtette meg
a lehetôséget a VoIP (Voice over IP) szolgáltatások elterjedéséhez, melyek – bár akkor még nem így neveztük –
az OTT (Over the Top) megoldások elsô fecskéi voltak. Itt
már élesen kiütközött, hogy a hagyományos szolgáltatások mellett, sokszor azok visszaszorulása árán meg
fognak jelenni azok az új, innovatív megoldások, szolgáltatások, melyek már a konvergencia kiteljesedésének a
szülöttei.
A médiatechnológiák szempontjából elsôdlegesen a
szélessávú átvitel fejlôdése hozta meg a nyitást a konvergens szolgáltatások megjelenéséhez. A hozzáférési
hálózatokban megjelenô FTTx-megoldások már képesek élvezhetô minôségû tartalomátvitelre és a gerinchálózati kapacitások bôvülése is ebbe az irányban hatott.
Az FTTC, FTTB és különösen az FTTH optikai szálas átviteli rendszerek kellô sávszélességet nyújtanak ahhoz,
hogy legalább két videocsatorna SD- vagy akár HD-minôségû jeleit juttassák el a lakásokba.
A konvergencia médiatechnológiára gyakorolt hatásának az eddigi következményeibôl két példát emelünk
ki; a HbbTV-rendszert és az OTT-szolgáltatásokat.

2. ábra
A HbbTV (Hybrid Broadband Television) és két platformja
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1-2. táblázat
A CDN internet
forgalom
2015-ös és
2017-es
elôrejelzése
(Forrás: Cisco)

A HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) rendszer
nagyon látványosan ötvözi a mûsorszórás és a szélessávú interaktív kommunikáció platformját. A megoldás
lényege, hogy a mûsorszóró jelek vételére képes televízió képernyôjén a mûsorterjesztô felkínált csatornái
mellett a szélessávú interaktív kommunikáció is megjelenhessen a képernyôn. A megjelenô információ lehet
a mûsorterjesztô csatorna kiegészítô információja, de lehet a mûsorterjesztôtôl teljesen független önálló információ, nemlineáris mûsor vagy akár lineáris mûsor is. A
HbbTV szabványosítása során szakítottak azzal a korábbi felfogással, hogy a mûsorterjesztési alapon mûködô
rendszert bôvítsék ki a szélessávú interaktív kommunikációval, ehelyett a HbbTV szabvány-webalapú megoldásokat használ és a két eltérô technológia ötvözésére
törekszik.
A HbbTV teljes rendszerét itt nem ismertetjük, ez megtalálható [3]-ban, Ha azonban megnézzük a megoldás jelátviteli vázlatát (2. ábra), jól látható, hogy a hálózati szegmensben még elkülönül a mûsorterjesztési platform és
a szélessávú platform, ugyanakkor a konvergencia már
a végberendezés (TV-vevô) és az alkalmazásszolgáltató
rendszerében megvalósul.
A médiatechnológia erôsödô konvergenciájának a
másik, jól ismert példája az OTT-szolgáltatások megjelenése, elterjedése. Azokat a szolgáltatásokat nevezzük
OTT-szolgáltatásnak, ahol a szolgáltató úgy éri el a másik hálózatához csatlakozó elôfizetôt, hogy a szolgáltatás nyújtására a másik szolgáltatóval sem közvetlen,
sem közvetett szerzôdése nincsen. A meghatározásból
látható, hogy igazából nem technológiai megoldásról, hanem az univerzális adatátviteli lehetôség alkalmazásáról van szó, de az OTT-szolgáltatók a minôség biztosítása érdekében igyekeznek ehhez technológiai megoldásokat is rendelni. Ebben az üzleti modellben ugyanis
– a meghatározásból következôen – nincs lehetôség SLAszerzôdéseket kötni a tartalmat szállító szolgáltatókkal,
hiszen ôk jogi értelemben nincsenek is a tudatában, hogy
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OTT-szolgáltatást szolgálnak ki. Ennek következtében a
priori nincsenek a szolgáltatásminôséget (QoS-t) garantáló szerzôdések a szolgáltatás mögött. Ez jelentôs különbség az IPTV-tôl, ahol a szolgáltató gondoskodni tud
a QoS-rôl a fejállomástól/stúdiótól egészen az elôfizetôig. Ugyanakkor mindkettô IP-alapú átvitelt használ, korábban ezért is nevezte a szerzô az IPTV-t és az OTT TV-t
közösen IP-alapú televíziózásnak [4].
Az OTT-szolgáltatás a konvergencia jelenségének a
tipikus példája. A technológiai fejlôdés tette lehetôvé a
csomagkapcsolt hálózaton keresztüli valós idejû videoátvitelt, így ez lineáris televízió-jelfolyam továbbítására is alkalmas megoldás. A video-jelfolyamok digitalizálása és a digitalizált jel tömörítése tette lehetôvé, hogy
a szolgáltatás digitális úton továbbítható legyen. A konvergencia harmadik faktora, az IP-átvitel univerzalitása
teszi azt lehetôvé, hogy a hálózaton keresztül a szolgáltató eljuttassa a mûsorjelet a felhasználóhoz, elôfizetôhöz. Itt a konvergencia legtöbb szintje már jelen van, a
végberendezés és alkalmazásszolgáltató mellett már a
hálózati konvergencia is jól látható. Éppen emiatt a szabályozási konvergenciának is be kell következnie az
OTT-szolgáltatások esetében, erre utalnak az ezzel kapcsolatos szolgáltatói felvetések is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a hagyományos mûsorterjesztés és az OTTszolgáltatás között vannak különbségek is, például a fentiekben említett QoS-szintjében, ezt a szabályozásnak
figyelembe kell vennie, nem tehet egyszerûen egyenlôségjelet a kétféle megoldás közé.
Az OTT-szolgáltatások fenti problémáját a globális
OTT-szolgáltatók is érzékelték, s éppen a globalitás miatt a tartalom nagy távolságra történô eljuttatásához egyre inkább CDN (Content Delivery Network) szolgáltatókat
vesznek igénybe. Érdekes összevetni a HTE MediaNet
2015 konferencián a szerzô elôadásában [5] prezentált
Cisco-elôrejelzéseket [6] a jelenlegiekkel [7]. Az 1. táblázat a 2015-ös, a 2. táblázat a 2017-es elôrejelzéseket
foglalja össze.
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3. ábra
A Netflix
elôfizetôi
számának
alakulása
(2011–2017)

A két táblázat összevetésébôl jól látható, hogy az
elôrejelzések éves növekedési ütemét (CAGR) minden
régióban felfelé módosította a Cisco, miközben az idôközben tényadattá lett 2016-os eredmények Észak-Amerikában, Ázsiában és Nyugat-Európában magasabbak,
Közép- és Kelet-Európában, Latin-Amerikában és KözelKelet és Afrika régiójában viszont elmaradtak a 2015-ös
elôrejelzéstôl. Ebbôl az összevetésbôl is látszik, hogy
a globális OTT-szolgáltatók elôretörése erôteljesebb lett,
akik viszont elsôsorban a fejlettebb régiókat igyekeznek
meghódítani szolgáltatásaikkal. Persze ezek a CDN-szolgáltatókra vonatkozó adatok, nyilván a helyi OTT-szolgáltatók nem CDN-szolgáltatókon keresztül juttatják el a
mûsoraikat.
Ugyanez a tendencia látszik a Netflix elôfizetôi számának a növekedésében is (3. ábra), ahol az összes elôfizetôk száma már átlépte a 100 milliót, és 2017. június
végén a többi ország elôfizetôinek száma már meghaladta az USA-beli elôfizetôkét, bár persze jó részük nyugat-európai volt.

4. A konvergencia kiteljesedése –
avagy mit hozhat a jövô?
Mielôtt prognosztizáljuk a jövôt, nézzünk egy kicsit elôre; milyen trendet látunk az internetre kapcsolódó eszközök összetételében és forgalmazásában? Akármelyik
elôrejelzést is vesszük elô, – bár vannak eltérések – a
trend hasonló. A mobil eszközök (okostelefon, tablet) száma nô, a PC-k száma visszaszorulóban van, a legnagyobb
növekedést pedig a M2M- és IoT-eszközök adják, de ezek
nem játszanak még szerepet a médiafogyasztásban.
Ha az adatforgalom szerinti statisztikákat nézzük, az
látszik, hogy a mobil eszközök forgalma hamarosan túllépi a PC-k adatforgalmát. Ha a mobil eszközökön végzett adatforgalmat elemezzük, akkor pedig egyértelmû,
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hogy ezek nagy részét a videoanyagok megtekintése teszi ki. A jövôre nézve tehát logikusan adódik az a trend,
hogy a korábbiakkal szemben a médiafogyasztás a mobil eszközökön is jelentôs mértékûre nô. A konvergencia jelenségével összhangban tehát az egyik ígéretes
lehetôség a médiatechnológiák megjelenése az 5G-hálózatokban. Ezt nem csak az eszközök növekvô száma,
hanem az 5G jövôbeli univerzalitása is indokolja, nagy
valószínûséggel ez a hálózat nem csak a mobil eszközöket fogja kiszolgálni, szerepe ennél jóval tágabb lesz.
A másik fejlôdési irány a felhôalkalmazások teljes mértékû beépülése a médiatechnológiába, aminek következtében a tartalomelôállítástól a kijátszáson át egészen
az elôfizetôhöz való eljuttatásig dominánssá válik a felhôalkalmazások használata. A következôkben ezt a két
irányt mutatjuk be röviden.

5. Az 5G hálózatok
és a médiatechnológia
Az 5G-hálózatok megjelenése 2020 körül várható, de a
hálózattal szemben megfogalmazott elvárások alapján
nyilvánvaló, hogy jellegében, hálózati filozófiájában teljesen el kell térnie a korábbi vezetékes és mobil hálózatokétól, mert a megfogalmazott célok széles köre egymásnak is ellentmondó feltételeket teremt a hálózat egészére nézve. Egy adott szolgáltatásra nézve az összes
igény nem is teljesíthetô, de nem is szükséges. Elegendô, ha minden szolgáltatás számára azokat a feltételeket elégíti ki, amire annak éppen szüksége van. Ez oldja fel az ellentmondó feltételek teljesítésének a lehetetlenségét.
Az 5G-hálózatokkal szemben támasztott követelmények egy része a rádiós rendszert állítja kihívások elé.
A rendkívül kis késleltetés, a spektrumhatékonyság, az
egységnyi területre esô adatátviteli kapacitás, a bázis-
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állomás csúcssebessége, a felhasználó által érzékelt
átviteli sebesség, az egységnyi területre esô kapcsolatok száma, a nagy mozgási sebesség melletti mûködés
és az energiafelhasználás hatékonysága a jelenlegi rendszerekkel nem kezelhetô. A pontos követelmények [8]ban megtalálhatóak. Ugyanakkor ezek a követelmények
a gerinchálózatra és a felhordó hálózatra is igen szigorú
feltételeket szabnak, hiszen ezek egy része végtôl-végig kapcsolatban értelmezett, más része pedig a gerinchálózaton kumuláltan jelenik meg. Az 5G specifikációjának eleget tevô hálózatoknak tehát egy igen robusztus, óriási forgalmat továbbítani képes gerinchálózattal
kell rendelkeznie.
A másik komoly kihívás, amivel meg kell küzdeniük,
hogy a nyújtott szolgáltatásokat megfelelô erôforrásokkal kell kiszolgálniuk a rádiós rendszer és a nagykapacitású hálózat adta lehetôségek kihasználása érdekében. A jelenlegi hálózati alapelvek ehhez nem adnak elég
rugalmasságot, ráadásul a szolgáltatások bevezetése
is körülményes, márpedig a követelmények között az új
szolgáltatások igen gyors bevezetése is elengedhetetlen. Erre a szabványosítás jelenlegi iránya szerint a hálózatszeletelés (network slicing) bevezetése adja a megoldást. A részletek ismertetése meghaladja e cikk kereteit, így ehelyett egy rövid meghatározást adunk. Az 5G
végtôl-végig hálózatszeletelés egységes koncepció arra, hogy egy közös fizikai infrastruktúrán több – egyéni
igények szerint kialakított és SLA-garanciákkal rendelkezô – logikai hálózatot lehessen kialakítani, melyek
virtuálisan független üzleti alkalmazásokat tudnak kiszolgálni.
Az 5G-hálózatok használati igényére vonatkozó követelményeket szintén [8] tartalmazza, ennek három sarokpontja van: a kiterjesztett szélessávú mobil kommunikáció (eMBB – enhanced mobile broadband), a nagy-

mennyiségû gép-gép kommunikáció (mMTC – massive
machine type communcations) és a magas megbízhatóságú és kis késleltetésû alkalmazások (uRLLC – ultrareliable and low latency communications). A három sarokpont által kifeszített mozgásteret a 4. ábra mutatja be,
ahol látható a jellemzô alkalmazások elhelyezkedése is.
A médiatechnológiák integrációja a bekarikázott területen történhet meg, itt teljesülnek. a tipikus média és szórakoztató szolgáltatások használati igényei.
Az integrációra a hálózatszeletelés elve adja meg a
lehetôséget, melynek a segítségével specifikálni lehet
azt az erôforrás-igényt, amire az adott médiaterjesztési
szolgáltatásnak szüksége van. Erre a lehetôségre már
több gyártó és szolgáltató kidolgozott esettanulmányokat [9–11].

6. Televíziózás a felhôben
Egy másik irányzatot képvisel a felhôszolgáltatások maximális igénybe vétele a médiatartalmak kialakításában és terjesztésében. Ennek a megoldásnak az egyes
elemei nem újak, azonban egységes rendszerbe foglalva jelentôsen meg tudják változtatni a jelenlegi médiatechnológiát.
A médiatartalmak elôállítása a stúdiómunkák után
még sok feldolgozó lépésen kell, hogy keresztülmenjen.
Ezeket a munkák tetemesen megnövelik a továbbítható
mûsorok elôállítási költségeit. Közben fokozatosan változnak a fogyasztói szokások is. Egyre nagyobb az igény
az on-demand médiára, ráadásul a médiafogyasztás végberendezései is sokfélék lehetnek. A globális médiaelôállítók számára az is kihívást jelent, hogy ugyanazt a
médiaterméket más-más nyelvû hanggal vagy felirattal
kell eljuttatni a különbözô piacokra. Sok esetben ezekbe

4. ábra
5G-rendszerek
követelményháromszöge
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a folyamatokba nehéz beintegrálni külsô szereplôket,
akik egyes fázisokat fel tudnának vállalni az elôállítás
és az adott piacra csomagolás értékláncában.
Míg régebben ezeket a munkálatokat analóg nyersanyagon kellett elvégezni, a mai digitalizált stúdiótechnika mellett már az összes ilyen jellegû feladat megoldható a felhôalkalmazások igénybe vételével. Egyes
becslések szerint a felhôalkalmazások felhasználása
önmagában 15-25%-os költségmegtakarítást eredményez, amihez még további elônyök csatlakoznak a rugalmasság növekedése, a médiatartalom transzkódolása,
a piaci igényekhez szabás utómunkálataiban. A metaadatokkal ellátott mûsoranyagok kezelése pedig újabb
lehetôségeket teremt az on-demand igények kiszolgálásában.
A megoldáshoz persze egy fejlett felhômédia-platform létrehozására van szükség, melyet aztán a SaaS
(Software as a Service) elven mûködô workflow segítségével lehet – egyes elemeiben akár harmadik fél által is – a szükséges formára alakítani. A megoldás elôsegíti a reklámok piacorientált inzertálását is és az egész
rendszer akár a felhôalapú kijátszást is támogatni tudja.
Ebben az irányzatban az informatikai rendszerek
együttmûködésének hatalmas szerepe van, ami a konvergencia következtében át tudja alakítani a teljes értéklánc technológiai lépéseit, és ezen keresztül az üzleti folyamatokat is. A teljes vertikum felhôalapra tétele
– beleértve akár az elôfizetôhöz történô továbbítást is –
hozza legnagyobb megtakarítást és egyben megadja a
maximális rugalmasságot is. Terjedelmi okokból nincs
mód a megoldások részletezésére, de ma már van olyan
platform-elôállító, aki a teljes vertikumot le tudja fedni a
kifejlesztett választékával [12].

7. A hagyományos televíziózás jövôje
Mint a fentiekben láttuk, a konvergencia folyamata további lehetôségeket nyit meg a médiafogyasztás számára. Ezek után viszont természetesen merül fel a kérdés:
a hagyományos televíziózásnak akkor nincs is jövôje?
Ebben nagy vita folyik a szakemberek között, s vannak
olyan országok (pl. Nagy-Britannia és Finnország), ahol
a földi mûsorszórás – ami a hagyományos televíziózásnak csak egy része – 2025-2030 közötti megszüntetésérôl szóló tanulmányok is megjelentek. Az elôrejelzések többsége azonban úgy látja, hogy van még a hagyományos televíziózásnak is jövôje, a részletek tekintetében azonban eltérôek a prognózisok. A legteljesebb
képet a 2025-re várható változásokról az IDATE tanulmánya [13] írja le. A tanulmány négy különbözô forgatókönyvet fogalmaz meg: a trendkövetôt, a konvergenst,
a bomlasztót és a szindikatívot.
A ‘trendkövetô’ azt feltételezi, hogy a 2010 óta érvényesülô trendek folytatódnak. Az on-demand tartalmak
fogyasztása tovább növekszik, de nem veszélyezteti a
lineáris tévézés piacát. Az OTT-szolgáltatók lassú növekedése is folytatódik és a szabályozás továbbra is a
lokális piacokon fejti ki a hatását.
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A ‘konvergens’ arra alapoz, hogy a csomagban ajánlott televízió-internet-távközlés szolgáltatások felé mozdul el a kereslet. A nagyobb szolgáltatók berendezkednek a több végberendezéses (multiscreen) fogyasztásra
és az állandó hálózati kapcsolatra. A szabályozás nem
akadályozza a vertikálisan integrálódó média-telekom
cégek kialakulását és megengedi azt is, hogy az integrált szolgáltatók a saját OTT-ajánlataikat helyezzék kedvezôbb helyzetbe.
A ‘bomlasztó’ (diszruptív) a perszonalizált videofogyasztás elôretörésére alapoz. A globális tartalomtovábbítás gátjai megszûnnek és a helyi tartalomszabályozás
is teljesen visszaszorul. A tartalom feletti jogokat globális szinten kezelik. A szabályozásban a hálózatsemlegesség alapvetôvé válik. A közösségi videofogyasztás
piaca erôsen növekszik és ugyancsak erôsen növekszik az on-demand tartalomfogyasztás is. A jelenlegi piac erôteljesen átalakul, a jelenleg fejlett piacokon akár
visszaesés is tapasztalható lesz.
A ‘szindikatív’ az együttmûködésen alapul. A televíziótársaságok – megôrizve csatornáik egyediségét –
partnerkapcsolaton keresztül nemzeti vagy regionális
szolgáltatókká egyesülnek kihasználva a rendelkezésükre álló, egyesített tartalomkínálatot. A sugárzási jogok multiregionálisakká válnak. A lineáris és on-demand kínálatot a tévétársaságok szindikátusban hozzák létre.
A négy változat közül az elsô kettô 2,4%-os, illetve
2,5%-os éves növekedést hozna 2025-ig, a harmadik,
diszruptív változat 1,1%-os emelkedést, amely fôként a
fejlôdô piacokon lenne erôsebb, míg a fejlett piacokon
visszaesést hozna. A negyedik, szindikatív forgatókönyv
hozhatná a legerôsebb fejlôdési ütemet, ez évi 3,5%-os
lenne.

8. Összefoglalás
A fentiekben bemutatott, a konvergencia következményeként létrejött példák és a közeljövôben kihasználhatóvá váló lehetôségek jól mutatják, hogy a konvergencia
folyamata egyre nagyobb mértékben áthatja a médiatechnológiák területét is, és a távközlés, az informatika,
valamint a médiatechnológia összefonódásának újabb
eredményeivel találkozhatunk a jövôben. Az összefonódó technológiák egyben új megoldásokat, s ehhez alkalmazkodó üzleti modelleket is létre fognak hozni. Miközben a földi mûsorszórás egyes frekvenciasávjait a
mobil rendszerek fogják használni, a hamarosan megjelenô 5G-hálózatok viszont lehetôséget adnak a mûsorterjesztésre, esetleg többszörösen visszanyerve az elvesztett kapacitásokat.
Ígéretes lehet a másik feltörekvô irányzat is; a felhôtévé szintén kitörési pontot jelenthet a jelenlegi televíziózás modelljébôl. Mindezekhez a technológiai lehetôséget a konvergencia folyamata teremti meg, ami nem
feltétlenül sorvasztja el a jelenlegi modelleket sem, de
ahogy láthattuk, mindenképpen változásokat hoz majd
azokban is.
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