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2021.november 3-4-én huszon-
harmadik alkalommal ke-

rült megrendezésre a Hírközlési és
Informatikai Tudományos Egyesület
szervezésében az Infokommunikáci-
ós Hálózatok és Alkalmazások Kon-
ferencia és Kiállítás, a HTE Infokom.
A helyszín a Danubius Hotel Helia volt.

A rendezvény a hazai infokommu-
nikációs szakma kimagasló esemé-
nye, elismert tudományos-szakmai
fóruma. Résztvevôi és elôadói elsô-
sorban az IKT területén tevékenykedô
cégek vezetô szakemberei, kutató-fej-
lesztô projektvezetôi, mûszaki-tech-
nológiai döntéshozói. A konferencia
célja, hogy lehetôséget teremtsen
az infokommunikációs piac változá-
sainak megismerésére, a legújabb
mûszaki megoldások, hálózat-, szol-
gáltatás- és alkalmazásfejlesztési el-
képzelések közzétételére, tapasztala-
tok kicserélésére, az együttmûködés
elmélyítésére, a személyes és köz-
vetlen kapcsolatok kialakítására.

Számunk cikkeit az Infokom 2021
elôadásaiból válogattuk össze. A c ik-
kek sorrendje követi a konferencia
szekcióinak sorrendjét.

Kákonyi István (Cisco) „A távköz-
lési infrastruktúra fejlôdése a digitá-
lis átállás és a felhôalapú technoló-
giák korában” címmel bemutatja a
szolgáltatói hálózatok fejlôdésének
legfontosabb szempontjait. A távköz-
lési szolgáltatóknak meg kell küzde-
niük az egyre növekvô sávszéles-
ség-felhasználással és a felhôalapú
alkalmazások elterjedésével. Változ-
nak a forgalmi minták is, a hálózatfej-
lesztésnek pedig a szûkülô CAPEX-
és OPEX-feltételek ellenére is meg kell
történnie. Egyszerûsítésre és automa-
tizálásra van szükség a hálózatban. 

Czintula György (Pro-M) „Készen-
léti közszolgáltatás biztosítása jár-
ványhelyzetben” írása azt ismerteti,
m ilyen járvány okozta kihívásokkal
kellett szembenéznie a kormányzati
célú hírközlési szolgáltatónak az EDR-
közszolgáltatás fenntartásában. A
COVID-19 járvány a felhasználóknál
megnövekedett többletfeladatokat

eredményezett, amelyek az EDR-szol-
gáltató részérôl gyors válaszokat tet-
tek szükségessé. A cikk vázolja az
üzletmenet-folytonosság érdekében
meghozott szervezeti, rezsim- és ad-
minisztratív intézkedéseket. Össze-
foglalót ad a járványkezelés eredmé-
nyességérôl, kitekintve a COVID-tí-
pusú kihívások jövôbeli kezelésére.

Az edge computing napjaink egyik
legnépszerûbb technológiája. Bár a
koncepció évek óta létezik, az 5G- és
IoT-rendszerek megjelenésével ke-
rült ismét elôtérbe. Kovács Benedek
(Ericsson) „Az edge computing, mint
disztruptív technológia” címû írása
bemutatja, hogy miért tekinthetjük
disztruptív technológiának. Áttekinti
az edge computing fôbb felhaszná-
lási eseteit, az iparági szereplôket,
motivációikat és a lehetséges érték-
láncokat. A cikk példái mind üzleti,
mind technológiai szempontból be-
mutatják az edge computingot.

Bartolits István (NMHH) „Mit ad az
átlagfogyasztónak az 5G?” írása ar-
ra keresi a választ, hogy a vertikumok
számára sok elônyt ígérô 5G-hálóza-
tok mit nyújtanak az átlagos fogyasz-
tók számára most és a jövôben. Be-
mutatja az 5G-rendszerek jelenlegi pi-
aci helyzetét, majd kitér a piaci beve-
zetés nehézségére. A már az „5G non
standalone” rendszer alatt igénybe ve-
hetô alkalmazások mellett rámutat a
távolabbi jövô, az „5G standalone”
rendszer sokoldalú szolgáltatásaira.

A „Felhôk biztonsági kérdéseinek
aktualitásai” cikk szerzôje, Kovács
Zoltán (Vodafone) rávilágít a felhôa-
lapú rendszerek megkerülhetetlensé-
gére, példákat hoz a speciálisan fel-
hôalapú rendszereknél jelentkezô biz-
tonsági problémákra, majd bemutat
egy lehetséges módszertant annak el-
döntésére, hogy egy felhôalapú rend-
szer teljesíti-e a minimálisan elvárt
biztonsági szintet. Példákat hoz a mes-
terséges intelligencia és annak felhô-
ben mûködô megoldásainak védelmi
célú használatára, és bemutatja an-
nak támadó oldalon történô felhasz-
nálását is.

A távközlési iparágban használt inf-
rastruktúra- és platform-megoldások
egyre inkább konvergálnak az egyéb
IT-megoldások által használt platfor-
mok irányába. Ez rengeteg elônnyel
jár technikai és üzleti szempontból
is, ugyanakkor ezzel új fenyegetések
jelennek meg a távközlés területén.
Csordás Gábor (Nokia) „Cloud-infra-
struktúra és a rajta futó telekom-app-
likációk aktuális biztonsági kihívá-
sai” címmel ezeket tárgyalja, sorra vé-
ve a privát és publikus cloud-rend-
szerek általános sebezhetôségét, a
nyílt forráskódú szoftverek beépíté-
sét az infrastruktúrába és a telekom-
applikációkba, illetve a privát cloud-
ból a publikus cloud-rendszerek felé
elmozdulás miatti változásokat. 

Nelson Francisco–Bordás Csaba
(MediaKind) „A mesterséges intelli-
gencia és az új kódolási eljárások
szerepe a videófeldolgozás fejlôdé-
sében” címû cikkükben bemutatják,
hogy ha a videotömörítô rendszerek
tervezésében kihasználják a gépi ta-
nulás lehetôségeit, akkor segítségük-
kel olyan valós idejû mesterséges
intelligencia-vezérelt kódolási dön-
téseket lehet hozni, amelyek sokkal
hatékonyabbnak bizonyulnak, mint
bármely ember által meghatározott
heurisztika vagy algoritmus.

Az IEEE Hungary Section támoga-
tásával, illetve az Ericsson és a No-
kia ipari partnerségében az Infokom
2021 konferencián elôször került meg-
rendezésre a tudományos szekció,
Farkas Károly (Netvisor, BME) szerve-
zésében. Ennek keretében mutatkoz-
tak be a HTE Diplomaterv és Szakdol-
gozat Pályázat kategórianyertesei,
akiknek összefoglalóiból almanach
készült, amelyet a jelen különszám-
ba is beszerkesztettünk. A munkákat
Farkas Károly elôszava mutatja be.

Szabó Csaba Attila
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