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A világ változik, az igények is
§ Moore törvény -> Szingularitás. Ugyan

régebbi modellek csak bizonyos
területeket vizsgáltak, az emberiség
általános fejlődése továbbra is 
exponenciális (nyelvek tanulás, filozófia)

§ Az egyes feladatokkal (pl az információ
befogadására, feldolgozására) eltöltött idő
csökken

§ Coub, Vine, Millenial generation (12 sec) -
> Jóval kisebb a toleranciaszint egy
rendszer kiesésével kapcsolatban

§ Az idő a valós érték. Mikrotranzakciós
modellek
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Új szolgáltatások

§ Nem elsőnek kell lenni, hanem egyszerűen
jobbnak, átgondoltabbnak

§ Viber vs Messenger vs Whatsapp vs Telegram vs 
Skype vs…

§ Az AV OTT szolgáltatások többségénél 10-20% a 
premium tartalom aránya. Valójában azzal töltjük
az időt hogy vándorlunk a szolgáltatások között

§ Nem feltétlenül csak VOD. A játék stream és az
eSport már volumenben nagyobb

§ Különösen fontos az aggregátor szerep
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Igények
§ Alapvető igények:
§ Rendelkezésre állás
§ Saját eszközön fogyasztás lehetősége. Ne 

kelljen átvezetni az ED3-at, Cat5-öt az egész
lakáson, ne fúrják szét a házat

§ Időbeli ráfordítás minimalizálása. Ne kelljen
váltogatni, egyszerű legyen kezelni

§ Megkülönböztetett érték (differentiator)
Könnyen megvalósítható
§ Bevonzás (immersion)

§ Csak azért fizessek (csak azt kapjam) ami
valójában kell -> Új tranzakciós modellek, 
csomagok, pontok, adatelemzés, ajánlók

§ Lokalizált tartalom (CC)
Kísérleti
§ Triggering
§ Service Exposure Layer
§ CoView
§ Multiscreen
§ AR, VR, 360
§ Kiegészítő alkalmazások
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Kihívások
§ Technikai
§ Az informatikai paradigmaváltások miatt

az alapok változtak. Table, queue, blob, 
compute, store (hot, cold, archív)

§ A rendszerek komplexitása nő
§ Bizonyos feladatokat csak új típusú

eszközökkel lehet jól megvalósítani. 
Monitoring – MI

§ Sokkal több ekvivalens komponens áll
rendelkezésre. Tudni kell melyiket
használjuk (e.g https://ifttt.com/services)

§ Az on prem komponensek szeparált
hálózatba lettek tervezve. Sokszor
nehézkes a publikus neten keresztüli
integráció

§ Üzleti
§ A tradicionális modelleket át kell alakítani. 

Havi flat price vs contract

§ Jog!
§ Insight, adatelemzés
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B2B? C2B2B2C monetizáció
§ Tipikusan kis nézettségű dolgok monetizálhatóvá tétele új eszközökkel. Pl megosztás
§ Külső tartalmak alkalmazások megjelenítése, integrációja
§ Deep insight data eladása

15

Köszönjük a figyelmet!


