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Esettanulmány címe: 

 

Zökke ő e tes Kapcsolatfe tartás a Digitális Élethez 

 

Kulcsszavak: 5G hálózatok; Dolgok Internete (IoT); szenzorhálózatok; fejlett telekom; enhanced 

Telecom Operations Map (eTOM), üzleti folyamatok 

 

A kö etkező Horizo   té á a hel ezhető az esetta ul á :  Európa a változó világban - 

befogadó, innovatív és reflektív. 

 

Az esettanulmány bevezetése 

Az 5G-s hálózatok technológiája köztudottan megoldás lesz sok kihívásra mellyel a jelenlegi 

o ilhálózatok küzde ek. Il e  a fol a atosa  ö ek ő igé  a ag o  adatse ességre, szorosa  
megkötések a szolgáltatás i őségére o atkozóa , a i de hol és i de kori lefedettségre, 
alacsony késleltetésre, alacsony energiafogyasztásra, alacsony adatátviteli költségekre. Hogy ezeket a 

pro lé ákat egoldja, az G hálózat tö rétegű, heterogé  struktúrájú lesz, akro-, mikro- és 

fe to ellákkal, jelto á ítókkal, ö szer ező ad-hoc alhálózatok segítségével hoz létre csatornát 

tö féle eszközökö  keresztül tö féle eszközök között, a el ek ek eltérő a i őségigé ük QoS . 
Ilyen bonyolult infrastruktúra alkalmazása során a legnagyobb ráfordítást a cellán belüli és cellaközi 

kap solatok egfelelő kialakítása, ezérlése fogja kö etel i. Ez a pro lé a sak eg  kis része a 
vezetéknélküli hálózatok energiamérlegének problémakörén belül. Ezen feladatok megfejtése és 

megoldása a megfelelő hi afügg é ű opti alizá ió al ag ságre dekkel jo  
spektrumkihasználtságot fog eredményezni az 5G hálózatokban. 

Hog  e ek a te h ológiai lehetőség ek i de  elő ét kihasz álhassák, az 
infokommunikációs (IT) vállalatoknak rugalmas fejlesztési modellt kell kö et iük, zökke ő e tes 

ű eletekkel, égpo tok közötti fol a atos felüg elettel, a felhasz álók igé eit sze  előtt tart a.  
Nag  a ko kázata a ak, hog  ezek a hálózati rétegű te h ológiai áltozások a állalati, állalatközi 
szinten az egyes munka soportok elszigetelődését idézi elő, tehát a tö i szer ezettel, 

uka soporttal aló eg eztetés élkül dolgoz ak idő, ag  e ergiahiá  iatt [ ]. E ek 
feloldásaként a TM Forum  csoport szabványosított egy referenciamodellt az üzleti folyamatokra. Ez 

a rendszer az eTOM, (Enchanced Telecom Opreations Map)[6]. A Nemzetközi Távközlési Egyesület 

elismerte az eTOM modellt mint de facto, alkalmazandó szabványt üzleti folyamatok menedzselése 

során, és a legtöbb infokommunikációs vállalat alkalmazza is világszerte. Az eTOM alkalmazása 

alap ető kö etel é e az G hálózatok egfelelő, ilág éretű felépítéséhez, üze eltetéséhez. 
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Öt INNOSOC hallgató, két ezetőoktató segítségé el űköd ek eg ütt a ak kiderítésére, 
miként érdemes a technológiai és üzleti vonatkozásokat öt öz i, hog  egfelelőe  ter ezhessük, 
indíthassuk és üzemeltessük az 5G vezetéknélküli hálózatot, hogy az a végfelhasználók szempontjából 

zökke ő e tes ko u iká iós szolgálatot ered é ezze . A te éke séget ERASMUS+ 
csereprogram részeként végzik, és a végleges formát a 2016-os, április végi Zágrábi INNOSOC 

eseményre kell felmutatniuk. 

Hogyan illeszkedik jelen esettanulmány a kiválaszott H2020 felhívásba? 

Nagyszámú fizikai eszköz lesz csatlakoztatva az 5G hálózaton keresztül, így valósítva meg a 

Dolgok I ter etét IoT [ ], a Na o Méretű Dolgok I ter etét IoNT [ ], és az Élő Dolgok I ter etét 
IoBNT [ ]. Általá os példák azo  egfig elő és ezérlőre dszerek a el ek a hálózato  keresztül 

ko u ikál ak, és lehetőséget ad ak az okos ottho ok létrehozására. 

Változatos területeke  tudja az IoT te h ológia az e er élet i őségét ja íta i. Ezek az 
alkal azások egjele ek közlekedés e , g óg ászat a , ipari auto atizálás a , és észjelző 
rendszerekben is gyors válaszra képesek ember vagy természet által létrehozott katasztrófák 

előfordulásakor. Az IoT te h ológia a i de hol jele lé ő loud te h ológia, so ag ezérlési 
protokollok, kooperatí  adatát itel segítségé el köti össze a legkise  dolgokat is, íg  alakít a őket 
okos eszközzé. Továbbá, a kommunikációs szolgálatok menedzsment és fenntartó rendszerei nagy 

kihívást jelentenek az infokommunikációs vállalatoknak. Fontos szempont a siló gondolkozásmód 

elkerülése a állalati szer ezeteke  elül, hog  lehető é áljo  a zökke ő e tes teleko u iká iós 
szolgáltatás a fogyasztó számára [4]. 

Hogy illeszkedik az esettanulmány az INNOSOC projektbe? 

Az G ezeték élküli hálózatok fő  újításai tö  területet is éri te ek. Az első, alap ető 
megoldandó probléma a full duplex rádióátvitel létrehozása, amely leváltja a half duple  űködési 

ódot. Íg  a full duple  rádióre dszerek egközelítőe  egduplázzák a re delkezésre álló 
sá szélességet, ala i t az adatát iteli se ességet. E ellett spektru gazdálkodási elő ökkel is jár, 
azonos adatátviteli sebességek megtartása mellett felszabadul rengeteg értékes sáv ott, ahol nagy 

szükség van rá. 

A kö etkező ag  kihí ás a ellaközi i terfere ia kéz e  tartása. Az G te h ológia 
heterogén technológia, makro-, mikro- és femtocellás megoldásokat is magában foglal, így komoly 

koordinációra van szükség az adatátvitel során. Ilyen környezeti feltételek mellett a cellaközi 

i terfere ia kezeléséhez, egszű tetéséhez új egoldások kelle ek. A legúja  egközelítések a 
probléma kezelésére az adatátvitel során figyelt spektrumkép alapján felállított karakterisztikát 

hasz álja fel, hog  egfelelő időrés- és frekvenciakiosztást hajtson végre, ezáltal csökkentve az 

i terfere iát. Alap ető pro lé a a ak lehető é tétele, hog  eze  ű eleteket a felhasz álók 
számára észrevehetetlenül hajtsák végre, és egfelelő, eg é i QoS szi t aradjo  i de  
felhasz áló ál. Előrelátó, i o atí  egoldások találhatóak a játékel élet, esterséges i tellige ia 
és szakértői re dszerek té akörei e .  
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Ezeken túl, a kommunikációs hálózatok és szolgáltatások menedzselése és ennek a 

te éke ésg ek a hatása a állalatok első struktúrájára is a i for á iós re dszerek 
menedzselésének fontos kérdése. Az infokommunikációs iparág általános és specifikus 

refere ia odellezés területé  találhatóak egfelelő egoldások. 
 

Megválaszolandó kérdések az esettanulmány kidolgozása során 

• Mel ek a leg észerű  eljárások az upli k és do li k adatát itelre a jele legi 
vezetéknélküli hálózatokban? 

• Melyek a full-duple  rádióre dszert lehető é te ő egközelítések? 

• Melyek a jelenleg alkalmazott megoldások a cellaközi interferencia elkerülésére a mai 

vezetéknélküli hálózatokban? 

• Mi az új egközelítés, hog  egfelelőe  leg e ek feloszt a a re dszer erőforrásait 
jele tő sator ák ak, időrések ek? 

• Milyen hatásai vannak ezeknek az új technológiáknak a vállalatokra és üzleti 

folyamatokra? 

• Milyen folyamat zajlik le egy end-to-end, végpontok közötti (Pl. Rendelés-Fizetés, 

Order-to-Payment) szolgáltatás során, hogy minden hibát elkerüljünk? 

• Hogyan tudja az eTOM modell támogatni a vállalatok azon feladatát, hogy a 

zökke ő e tes szolgáltatás létrejöjjö ? Mik azok a szükséges összete ők ég, 
a el et ez a refere ia odell e  ír elő? 
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Képzettség, tudásalap, amelyre az esettanulmány során szükség van 

(F: fontos; A: ajánlott) 

 

● Adatátviteli ismeretek (F) 

● Optimalizációs eljárások (A) 

● Informatikai hálózatok tervezésének ismerete (A) 
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● Üzleti ű eletek e edzselése A  

 

Esettanulmányhoz tartozó ábrák  

 

1. ábra: 5G hálózat 

 

 

. á ra: elszigetelt siló eidegződéstől az i tegrált ar hitektúrá a[ ] 
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. á ra: Az eTOM űveletek összessége, a elyeket rész űveletekre lehet o ta i egfelelő 
részletességgel [6] 
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