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Az Ericsson
mobilitási jelentése

2014. június

2014 első negyedévében a mobil-előfizetések száma globális szinten az 
előző év azonos időszakához képest körülbelül 7%-kal emelkedett. A 
szélessávú előfizetések száma még ennél is gyorsabban növekedett ebben az 
időszakban: az előző év azonos időszakához képest 35%-kal, amivel elérte a 
2,3 milliárdot. Az előfizetésenkénti adatfelhasználás mennyisége ugyancsak 
folytatta az egyenletes növekedést. A 2014 első negyedévében értékesített 
összes mobiltelefon körülbelül 65%-a volt okostelefon.

E tényezők együttesen azt eredményezték, hogy a mobil adatátviteli forgalom 
65%-kal növekedett a 2013 harmadik negyedéve és 2014 első negyedéve 
között eltelt fél év során.

Legutóbbi jelentésünkben ismertettük, milyen kihívásokkal kell szembe 
nézni a kielégítő alkalmazáslefedettség biztosítása érdekében a különböző 
alkalmazás típusok esetében, sűrűn lakott városi területeken és beltéri 
környezetben. Ebben a kiadványban azt mutatjuk be, hogy egy, az egyre 
nagyobb kapacitás és alkalmazáslefedettség iránti igény kielégítésére 
kidolgozott módszer hogyan fejleszti tovább a szélessávú mobil hálózatokat 
zökkenőmentes heterogén hálózatokká. Ezen kívül az alkalmazáslefedettség 
témakörében  azt is megvizsgáljuk, milyen hatással van a rádiós hozzáférési 
hálózathoz kapcsolódó okos eszközök kategóriák szerinti megoszlása 
a felhasználói élményre és a hálózati erőforrások hatékonyságára.

A mobilhálózatokban zajló M2M (gépek közötti) kommunikációról szóló 
cikkünkben megvizsgáljuk a kiépített bázis rádióteljesítményét és forgalmi 
jellemzőit, és kifejtjük, várhatóan hogyan fog ez megváltozni az elkövetkező 
években. 

Egy fogyasztói kutatás eredményeit is ismertetjük, mely az online videó 
használatról szólt mobilhálózaton és wifi kapcsolaton keresztül.

A dokumentum végén a legfontosabb számadatainkat tartalmazó táblázat 
található. 
Reméljük, hogy a jelentésünket érdekesnek és hasznosnak találják.

A JELENTÉSRŐL

Az Ericsson mélyreható 
adatforgalmi méréseket végzett 
a világ legnagyobb kiépített 
bázisába tartozó, élesben üzemelő 
mobilhálózatokban. Ezeket a 
méréseket a világ összes térségéből 
gyűjtöttük össze, a mobilszélessáv 
megjelenése óta.

A jelentés célja az említett 
méréseken, belső előrejelzéseken 
és egyéb kapcsolódó vizsgálatokon 
alapuló elemzés megosztása, 
bepillantást nyújtva ezáltal az 
aktuális forgalmi és piaci trendekbe.

Kiadta: Rima Qureshi
vezető alelnök, stratégiai igazgató 

ELŐFIZETÉSEK  7

2013-ban az okostelefon 
előfizetések száma 1,9 
milliárd volt

FORGALOM  11

2013 - 2019. között a 
mobil adatforgalom a 
tízszeresére nő

A HÁLÓZATOK ÁLLAPOTA   15

2013-ban az LTE a világ 
népességének 20%-át 
fedte le 
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2014 első negyedévében a mobil-előfizetések száma 
összesen körülbelül 6,8 milliárd volt, beleértve az 
első negyedév 120 millió új előfizetését is. A mobil-
előfizetések száma globális szinten tovább növekedett: 
7%-kal az előző év azonos időszakához képest és 
2%-kal az előző negyedévhez képest. A globális mobil 
penetráció 2014. első negyedévében 93% volt.

Az okostelefonok forgalma továbbra is erőteljes 
növekedést mutatott az egész világon. A 2014 első 
negyedévében értékesített összes mobiltelefon 
körülbelül 65%-a okostelefon volt, szemben a 2013 
első negyedévében regisztrált körülbelül 50%-os 
aránnyal. Ráadásul ez a szegmens semmilyen jelét 
nem mutatja az esetleges lassulásnak. Jelenleg 
az összes mobiltelefon-előfizetés körülbelül 
35%-a kapcsolódik az okostelefonokhoz, vagyis 
további jelentős növekedésre van lehetőség. 

1 A mobil szélessáv körébe tartozik a HSPA, az LTE, a CDM2000 EV-DO, a TD-SCDMA és a Mobil WiMax  
Az indiai előfizetések magukban foglalják az aktív VLR előfizetéseket.

6,8 Milliárd 
mobil előfizetés  
globálisan 2014 első 
negyedévében
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Mobil előfizetések (millió)

MOBIL ELŐFIZETÉSEK
2014. ELSŐ NEGYEDÉV

A szélessávú mobil-előfizetések1 globális 
értéke körülbelül 35%-kal növekedett az előző 
év ugyanezen időszakához képest, és 2014 
első negyedévében elérte a 2,3 milliárdot.

Az LTE továbbra is erőteljesen növekszik; az 
előfizetések száma 2014 első negyedévében elérte 
a 240 milliót, amelyből körülbelül 35 millió volt 
2014. első negyedévi új előfizetés. A WCDMA/
HSPA területen realizálták a negyedévben a 
legtöbb új internet-előfizetést, körülbelül 70 milliót. 
Szinte valamennyi 3G/4G előfizetés rendelkezik 
hozzáféréssel a GSM/EDGE hálózathoz is, mint 
biztonsági (fallback) hálózathoz. A csak GSM/EDGE 
előfizetések száma változatlan szinten maradt.
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szélessávú mobil előfizetés  
globálisan 2013-ban
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120 millió 
új mobil előfizetés   
globálisan 2014 első 
negyedévében

2014 első negyedévében az új 
internet előfizetések terén vezető 
5 ország az új mobil előfizetések 
több mint 50%-át adta

Az első 5 ország az új internet 
előfizetések alapján

 India  +28 millió 
Kína   +19 millió
Indonézia   +7 millió 
Thaiföld   +6 millió  
Banglades   +4 millió  

93%
90%
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MOBIL
ELŐFIZETÉSI
KILÁTÁSOK

A mobil előfizetések száma a 2014 első negyedévében 

regisztrált 6,8 milliárdról 2019 végére várhatóan 9,2 

milliárdra nő. A globális szélessávú mobil előfizetések 

száma az előrejelzések szerint 2019-re eléri a 7,6 

milliárdot, és fokozatosan egyre nagyobb részt 

képvisel majd az összes mobil előfizetésen belül.

A szélessávú mobil előfizetések 2019 végére várhatóan az 

összes mobil előfizetés több mint 80%-át teszik ki, szemben 

a 2013-ban elért körülbelül 30%-kal. A mobil szélessáv 

számos piacon növeli majd a részesedését az összes 

szélessávú előfizetésen belül, kiegészítve, sőt bizonyos 

szegmensekben felváltva a vezetékes szélessávot1. A 

fejlődő IKT piacokon már most az okostelefonok biztosítják 

a fogyasztók számára az első internet kapcsolatot. Ennek 

oka a vezetékes internethez való korlátozott hozzáférés és 

ezzel párhuzamosan az olcsóbb okostelefonok tömeges 

megjelenése. A szélessávú mobil készülékek többsége már 

most is okostelefon, és ez a tendencia folytatódni fog.

Mobiltechnológia 

Jelenleg a csak GSM/EDGE előfizetések teszik ki a mobil-

előfizetések legnagyobb hányadát. A fejlett piacokon 

a fejlettebb technológiákra való gyors áttérés volt 

tapasztalható, ez pedig a csak GSM/EDGE előfizetések 

csökkenését okozta. A GSM/EDGE ennek ellenére továbbra 

is jelentős részt képvisel majd az összes mobil-előfizetésen 

belül. Ennek oka, hogy a fejlődő piacokon az új, kevésbé 

tehetős felhasználók valószínűsíthetően alacsony költségű 

mobiltelefont és -előfizetést választanak. Ráadásul időbe telik 

a kiépített telefonbázis frissítése is. A GSM/EDGE hálózatok 

továbbra is fontos szerepet töltenek be minden piacon a 

WCDMA/HSPA és az LTE lefedettség kiegészítéseként is. 

Jelenleg valamennyi régióban folyik az LTE telepítése, és 

az előfizetések száma ennek a technológiának az esetében 

2019-re várhatóan eléri 2,6 milliárdot, ami az összes mobil 

előfizetés körülbelül 30%-a. A WCDMA/HSPA előfizetések 

száma 2019-re a várakozások szerint eléri a 4,5 milliárdot.

9,2 milliárd 
mobil előfizetés  
2019 végére 

Előfizetések/vonalak (milliárd)

>80%
2019 végére a mobil 
előfizetések >80%-a mobil 
szélessávú előfizetés lesz

Mobil PC, táblagép 
és mobil útválasztó 
előfizetések

Vezetékes szélessávú 
előfizetések

Mobil-előfizetések

Mobil szélessávú 
előfizetések
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1  1A szélessávú vezetékes hálózatot használók száma a szélessávú vezetékes kapcsolatok számának legalább a háromszorosa. Ennek oka a többszörös 
hozzáférés a háztartásokban, a vállalatoknál és a nyilvános hozzáférési pontokon. Fordított a helyzet a mobiltelefonok esetében, ahol az előfizetések 
száma meghaladja a felhasználók számát. 
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9,2 milliárd 
mobil 

előfizetés

LTE/HSPA/GSM és LTE/CDMA

HSPA/GSM

csak GSM/EDGE

TD-SCDMA/GSM

csak CDMA

Egyéb

Okostelefonok, mobil PC-k, táblagépek és 
mobil-útválasztók cellás összeköttetéssel 700 millió mobil PC-, 

táblagép- és mobil 
útválasztó előfizetés

5.6 Milliárd
okostelefon előfizetés 
2019 végére 

Mobil PC-, táblagép- és mobil útválasztó előfizetés

Okostelefon előfizetés

600 M

550 M

450 M

400 M

350 M
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Mobileszközök
2013-ban az okostelefon-előfizetések teljes száma 

elérte az 1,9 milliárdot, és 2019-re várhatóan 5,6 milliárdra 

nő. Ennek egyik fő oka az előfizetések számának 

figyelemreméltó növekedése az ázsiai- és Csendes-óceáni 

térségben, a Közel-Keleten és Afrikában, mivel ezeken a 

piacokon a közepes illetve magas jövedelmű felhasználók 

alapkategóriás készüléküket okostelefonra cserélik. Ennek 

részben az az oka, hogy az okostelefonok az alacsonyabb 

árkategóriákban is megjelentek.

Jelenleg a mobil-előfizetések zömét még mindig az 
alapkategóriás készülékek teszik ki (körülbelül 4,5 

milliárd), az előrejelzések szerint azonban 2016-ra 

globálisan az okostelefon előfizetések száma meghaladja 

majd az alapkategóriás telefon előfizetések számát. A 

regionális különbségek jelentősek lesznek. 2019-ben 

Európában körülbelül 765 millió okostelefon előfizetés lesz, 

ami meghaladja a teljes népesség számát. Ehhez képest 

a Közel-Keleten és Afrikában a készülék előfizetéseken 

belül 50%-ot tesz majd ki az okostelefonok aránya.

A mobil PC-kre, táblagépekre és mobil-útválasztókra 

vonatkozó mobil-előfizetések száma a 2013-as 300 

millióról 2019-re várhatóan mintegy 700 millióra nő. 

Jelentős számú PC és táblagép van, amelyek nem 

rendelkeznek mobil-előfizetéssel. Számos táblagép a 

csak wifi kapcsolattal és a mobilfunkciókkal rendelkező 

típusok közötti jelenlegi árkülönbség miatt nem rendelkezik 

előfizetéssel. A másik ok az, hogy a mobilfunkciókkal 

rendelkező táblagépek egy része sem rendelkezik 

mobil előfizetéssel, mivel tulajdonosaik inkább a wifi 

kapcsolatot választják. A mobilműködésre képes típusok 

ugyanakkor várhatóan egyre nagyobb részesedést 

szereznek majd a táblagép eladásokon belül.

2,6 milliárd 
LTE előfizetés  
2019 végére

6,7 milliárd 
mobil 

előfizetés

300 millió  mobil PC-, 
táblagép- és mobil 

útválasztó előfizetés 

1.9 milliárd okostelefon 
előfizetés
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REGIONÁLIS 
ELŐFIZETÉSI 
KILÁTÁSOK
A mobil-előfizetések száma minden térségben tovább 

növekszik. Az ázsiai és Csendes-óceáni térségben ez az új 

előfizetőknek köszönhető. Az érettebb piacokon, például 

Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a növekedés 

forrása az egyénenkénti előfizetések növekvő száma, 

mivel sokan szereztek be mostanában például táblagépet 

a meglévő eszközeik mellé. Ezt a tendenciát segítik elő 

a tarifák optimalizálására irányuló új keletű operátori 

stratégiák is, melyek keretében olyan szolgáltatásokat 

vezetnek be, mint például a különleges megosztott családi 

díjcsomagok vagy egy adott számla megosztása többféle 

eszköz között. A multi-SIM konstrukciók elterjedését segíti 

elő a magán- és üzleti célú mobilok szétválasztása is.

Az egyes térségek érettségi szintjét a rádiótechnológia-

mix tükrözi. A fejlődő régiókban a 2G technológiák 

(mint a GSM/EDGE) vannak túlsúlyban, míg a fejlettebb 

térségekben a WCDMA/HSPA a domináns. Az LTE 

népszerűsége gyorsan növekszik mind a szolgáltatók, 

mind pedig az előfizetők körében, különösen Észak-

Amerikában. A 2G hálózatok (GSM/EDGE, CDMA 1X) 

az összes régióban megmaradnak biztonsági (fallback) 

technológiának a 3G és 4G előfizetések mellett ott, ahol 

nincsen lefedettség. 

Észak-Amerikában 2015-re az LTE képviseli majd a 

legnagyobb részarányt az előfizetéseken belül; ez az arány 

2019-re körülbelül 85%-ra emelkedik. Az LTE-előfizetések 

gyors növekedésének hajtóereje az éles verseny, a 

fogyasztók részéről jelentkező jelentős kereslet és a 

CDMA-üzemeltetők korai döntése az LTE-re való áttérésről.  

Latin-Amerikában a mobil-előfizetések száma 2019-ben 

eléri körülbelül a 900 milliót. Az előfizetések erőteljes 

növekedésének oka ebben a térségben a gazdasági 

fejlődés és a növekvő fogyasztói igény. Latin-Amerikában 

jelenleg jelentős GSM/EDGE előfizetői bázis található. 

2019-ben a WCDMA/HSPA lesz a vezető technológia, 

míg az LTE előfizetések száma várhatóan több mint 

kétszerese lesz a csak GSM/EDGE előfizetések számának.

Európában minden országban találunk WCDMA/HSPA 

hálózatot, és ezek több mint a felében bevezették az LTE-t. 

Nyugat-Európában jelenleg a WCDMA/HSPA a vezető 

technológia. Az előrejelzési időszak végére az LTE az 

előfizetői bázis körülbelül 50%-át képviseli majd. Az 

adatátviteli szolgáltatásokat korán bevezették ebben a 

régióban, kezdetben hardverkulcson vagy mobil PC-n 

keresztül létrehozott eléréssel. Nyugat-Európa a mobil 
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Afrikában 60%-kal nő
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szélessáv elterjedése szempontjából az élvonalba tartozik, 

az LTE iránti igény ugyanakkor még nem olyan erős, mint 

Észak-Amerikában, többek között azért, mert a térségben 

számos fejlett 3G hálózat található.

Kelet-Közép-Európában a HSPA-előfizetések erőteljes 

növekedése figyelhető meg. Az LTE használata kezdetben 

a régió fejlettebb részein növekszik majd, 2015-ben 

azonban már szinte az összes országban jelen lesz. 

Az ázsiai és csendes-óceáni térség piacain továbbra is 

a mobil-előfizetések masszív növekedése tapasztalható, 

2019 végéig 1,4 milliárd új internet-előfizetéssel. Erről a 

piacról származik a világ új mobil-előfizetéseinek több 

mint 50%-a. Az olyan piacokon, mint Japán és Dél-Korea, 

a kevésbé fejlett országokhoz képest hamarabb indult 

növekedésnek az LTE-előfizetések száma. 2013 végére 

az LTE penetráció Japánban már meghaladta a 30%-

ot, Dél-Koreában pedig 50% felett volt, ami jelenleg a 

világon a legmagasabb részarány. A becslések szerint 

2014 végére Japán és Dél-Korea adja majd a világ LTE-

előfizetéseinek mintegy 25%-át. A kontinentális Kína is 

megkezdte az LTE bevezetését, és az előrejelzési időszak 

során jelentősen növeli majd az LTE előfizetések számát, 

amely 2019 végére meghaladja a 700 milliót. Ez azt jelenti, 

hogy 2019-re Kína az összes globális LTE előfizetés 

több mint 25%-át adja majd. 2013-ban az APAC régióban 

a mobil előfizetések körülbelül 75%-a 2G volt, míg 2019-re 

körülbelül 80%-a 3G/4G lesz.

A Közel-Keleten és Afrikában 2013-ban a GSM/EDGE volt a 

domináns technológia, amely a régió mobil előfizetéseinek 

mintegy 85%-át tette ki. A mobil előfizetések száma a 

2013. évi 1,2 milliárdról 1,9 milliárdra növekszik majd 

2019-ben. Akkorra a domináns technológia a WCDMA/

HSPA lesz az összes mobil előfizetés 65%-ával. A csak 

GSM/EDGE előfizetések azonban továbbra is megőrzik 

a jelentőségüket. A Szubszaharai Afrika területén például 

a GSM marad a domináns technológia egészen 2018-

ig, mivel többségben vannak a 2G-képes készülékeket 

használó alacsony jövedelmű felhasználók.

85%
2019-re az észak-amerikai 
mobil előfizetések 85%-a 
LTE lesz

80%
2019-ben az APAC régióban 
a mobil előfizetések 80%-a 
3G/4G lesz 

LTE/HSPA/GSM és LTE/CDMA 
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MOBILFORGALOM 
2014 ELSŐ NEGYEDÉV
Globális forgalom a mobilhálózatokban
Az alábbi ábra a globális havi adat- és hangforgalom 
összesített értékét mutatja. Látható, hogy az adatátviteli 
forgalom mérsékelt ütemben, de stabilan növekszik, 
a hangforgalom ugyanakkor szinte változatlan. A 
mobil adatátviteli előfizetések száma gyorsan nő; 
ez nemcsak az adatátviteli forgalom növekedését 
vonja maga után, hanem az előfizetésenkénti 
átlagos adatmennyiség folyamatos növekedését is. 
A mobiltelefonokat egyre gyakrabban használják 
olyan szolgáltatások igénybevételére, amelyekhez 
hagyományosan számítógépre volt szükség. A fejlett 
mobil piacokon már nem a hanghívások és SMS-ek 
képviselik a szolgáltatások legnagyobb részét, különösen 
az okostelefont használók körében nem, akik egyre 

inkább veszik igénybe napi szinten az adat-alapú 
szolgáltatásokat. 2013 negyedik negyedéve és 2014 első 
negyedéve között az adatátviteli forgalom körülbelül 15%-
kal nőtt.

Meg kell jegyeznünk, hogy a forgalom szintje piacoktól, 
térségtől illetve szolgáltatótól függően jelentős eltéréseket 
mutat. 

Ezeket a méréseket az Ericsson több éven keresztül 
végezte a kereskedelmi hálózatok jelentős méretű 
bázisának bevonásával, amelyek összességében a 
világ valamennyi térségét lefedik, ezért reprezentatív 
alapot szolgáltatnak a mobilhálózatok teljes globális 
forgalmának a kiszámításához.1

1 A forgalomi adatok nem tartalmazzák a DVB-H, a wifi és a mobil WiMax értékeit. A hangforgalom nem tartalmazza a VoIP-ot. 
Nem tartalmazza az M2M forgalmat. 
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65%
adatforgalom növekedés 
2013 első negyedéve és 
2014 első negyedéve között

A mobil adatforgalom 
2014 első negyedévében 
meghaladta a teljes 2011. évi 
mobil adatforgalmat
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MOBILFORGALMI 
KILÁTÁSOK

A várakozások szerint a mobil adatátviteli forgalom 
összetett éves növekedési üteme (CAGR) 2013 - 2019. 
között körülbelül 45% lesz. Ennek következtében 2019 
végére az adatforgalom a tízszeresére nő majd. A mobil 
adatátviteli forgalom növekedésének legfőbb hajtóereje 
az okostelefon-előfizetések számának növekedése. A 
növekedés további forrását jelentik azok a felhasználók, 
akik előfizetésenként nagyobb adatmennyiséget 
fogyasztanak mobilhálózaton keresztül, elsősorban a videó 
felhasználásnak köszönhetően.  

A mobiltelefonok által generált teljes mobil adatátviteli 
forgalom meghaladta a mobil PC-ken, táblagépeken és 
mobil útválasztókon generált forgalmat. A mobiltelefon 
szegmensben a forgalmat elsősorban az okostelefonok 
generálják. 2019-re az okostelefon-előfizetések 
száma várhatóan megháromszorozódik, ami gyors 
forgalomnövekedést eredményez majd. 2013 - 2019. 
között a mobilhálózaton létrejövő havi okostelefon-forgalom 
összesített értéke körülbelül a tízszeresére nő majd.   

10x-es

növekedés a mobil adatátviteli 
forgalomban 2013 - 2019. 
között

Globális mobilforgalom (havonta, exabyte)
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Az előrejelzési időszak során a mobil adatátviteli forgalom 
lényegesen gyorsabban nő majd, mint a vezetékes 
adatátviteli forgalom: a vezetékes adatátviteli forgalom 
összetett éves növekedési üteme (CAGR) 2013 - 2019. 
között körülbelül 25% lesz. Abszolút mennyiségben 
ugyanakkor a vezetékes adatátviteli forgalom továbbra 
is uralkodó marad. 2013-ban a mobil adatátviteli forgalom 
a teljes mobil- és vezetékes forgalom 5%-a volt, 2019-ben 
pedig várhatóan eléri a 12%-ot. 

Meg kell említenünk, hogy felhasználói magatartás 
tekintetében komoly különbségek mutatkoznak az egyes 
hálózatok, piacok és felhasználótípusok között. Az 
adatátviteli forgalom jelentős részét korlátozott számú 
felhasználó generálja. Az egy előfizetőre jutó adatátviteli 
forgalom mennyiségét befolyásolják az olyan tényezők, 
mint például a szolgáltatók adatforgalmi korlátai, a 
tarifacsomagok, valamint a felhasználó eszközének 
képernyőmérete és felbontása. 

A mobiltelefonokon generált 
mobil adatforgalom meghaladta 
a mobil PC-ken, táblagépeken 
és útválasztókon generált 
forgalmat

Egy aktív előfizetőre 
jutó havi mobilforgalom 

20192013

650 MB

2.5 GB

20192013

Teljes havi okostelefon 
forgalom

1.1 EB

Okostelefon 
előfizetések

20192013

1.9  
billion

5.6  
billion

Az aktív előfizetések itt a ténylegesen használt készülékek számára vonatkoznak, azaz nem tartalmazzák a több SIM-kártyával rendelkező vagy naktív készülékeket.

10x-es

növekedés az 
okostelefon 
forgalomban 2013 
- 2019. között

12 EB
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REGIONÁLIS 
MOBILFORGALOM
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2013-ban Észak-Amerika és Nyugat-Európa jelentősen 
nagyobb részesedéssel rendelkezett az összforgalomból, 
mint azt pusztán az előfizetések száma alapján 
sejteni lehetne. Ennek oka a WCDMA/HSPA és az 
LTE hálózatokban üzemelő, adatátviteli szolgáltatások 
gazdag választékát kínáló készülékek nagy aránya, ami 
előfizetésenként nagyobb használatot eredményez. 

Észak-Amerika részesedése a globális forgalomból kisebb 
lesz 2019-ben, mint volt 2013-ban. Ennek oka, hogy az 
okostelefonok aránya az összes telefon-előfizetésen belül 
– amely a becslések szerint 2016-ban meghaladja majd 
a 90%-ot – itt hamarabb éri el a telítettségi szintet, mint a 
többi térségben. Nyugat-Európában a mobil adatforgalom 
várhatóan több mint nyolcszorosára nő majd a 2013 - 2019. 
közötti időszakban. A HSPA hálózatok által kínált megnövelt 
gyorsaság és kapacitás az LTE kiépítésével párosítva a 
tökéletesebb felhasználói élmény irányában mozdítja el a 
fogyasztói igényeket.

Az ázsiai és csendes-óceáni térség – elsősorban az 
előfizetések számának gyors növekedése következtében 
– 2019-re jelentős részesedést szerez a teljes 
mobilforgalomból. Egyedül Kínában több mint 540 millióval 
nő majd a mobil előfizetések száma. Az ázsiai és csendes-
óceáni térségen belül jelentős különbségek figyelhetők 
meg a felhasználás volumenében és módjában. Dél-
Korea és Japán már korán megkezdte az LTE kiépítését, 
Ausztrália pedig a mobil szélessáv terén szerzett több 
világelsőséget. Itt kezdték el például először használni 
az LTE Advanced és az LTE Broadcast technológiákat. 
Más országokban ugyanakkor még mindig a GSM-
hálózatok használata dominál, és a hálózat nem kielégítő 
minősége továbbra is hozzájárul az alacsonyabb szintű 
mobiladat-fogyasztáshoz. Az adatok költsége ugyancsak 
kényes téma az alacsonyabb jövedelmű piacokon, ahol 
a felhasználók még mindig luxusnak tartják a mobil 
adatfogyasztást.  

A mobil adatforgalom növekedése 2013 - 
2019. között régiónként  

Észak-Amerika  7x 
Latin-Amerika 9x
Nyugat-Európa  8x 
Közép-Európa, Közel-Kelet és Afrika  11x  
Ázsia/Csendes-óceáni térség 12x  
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A mobil adatátviteli forgalom legnagyobb és 
leggyorsabban növekvő szegmense a videó. 2019 végére 

várhatóan körülbelül a tizenháromszorosára növekszik 

majd, amikor is az előrejelzések szerint meghaladja a 

teljes globális mobil adatforgalom 50%-át. A közösségi 
hálózatok forgalma jelenleg a teljes mobil adatátviteli 
forgalom több mint 10%-át teszik ki, ami az előrejelzések 

szerint 2013 - 2019. között a tízszeresére növekszik. 

A részesedése ugyanakkor 2019-ben is ugyanezen a 

szinten marad, habár a közösségi hálózatok egyre inkább 

adatgazdag tartalmat kínálnak. 

A valós idejű zeneletöltés (streaming) egyre népszerűbb, 

ugyanakkor az olyan funkciók, mint a tartalom 

gyorsítótárazása és az offline lejátszási listák korlátozzák a 

forgalomnövekedésre gyakorolt hatását. Az audioforgalom 
a várakozások szerint ennek ellenére nyolcszorosára nő 
2019-re. Ugyanebben az időszakban az internetböngészés 

várhatóan a hatszorosára növekszik. Relatív részesedése 

azonban 2019-re visszaesik majd a jelenlegi 10%-os szintről, 

mivel egyéb kategóriák, például a videó és a közösségi 

hálózatok forgalma erőteljesebben növekszik.

Érdemes megfigyelni, hogy a legszélesebb körben használt 

online alkalmazások milyen eltérő módon járulnak hozzá a 

mobil adatátviteli forgalom mennyiségéhez attól függően, 

hogy a hozzáférésükhöz milyen típusú eszközt vesznek 

igénybe. A videó például minden eszköz esetében vezető 

szerepet tölt be a forgalom növelésében. Ennek ellenére az 

okostelefonokon bonyolított mobil adatforgalomnak csak 

35%-át teszi ki, szemben a táblagépek adatforgalmának 

50%-ával. A közösségi média átlagosan több mint 15%-os 

részesedéssel már most a második legnagyobb forgalom 

mennyiséget generálja az okostelefonok esetében, míg 

ugyanez a szegmens kevesebb, mint 10%-ot képvisel a mobil 

PC-k és táblagépek mobil adatátviteli forgalmából.1

Az új eszközök és tartalmak megjelenése gyorsan 

megváltoztathatja a fogyasztói magatartást és ebből 

következően a forgalmi mintákat is, és új forgalom típusokat 

hozhat létre. Ráadásul jelentős eltérésekre lehet számítani 

az eltérő eszközprofilú hálózatok között: például egyes 

hálózatokat a PC-k uralnak majd, míg mások elsősorban 

az okostelefonok használatát segítik elő. A forgalom 

piaconként is eltérő lesz, mivel a tartalom elérhetősége 

és a tartalomra vonatkozó jogok kérdésében is eltérések 

mutatkoznak. 

MOBILALKALMAZÁSOK 
FORGALMI KILÁTÁSAI

20
13

20
19

Fájlmegosztás

Videó

Audió

Internet böngészés

Közösségi média

Szoftver letöltés és frissítés

Egyéb titkosított

Egyéb

Szegmens

A videóként azonosított alkalmazás mellett a videó valószínűleg a fájlmegosztási forgalomnak is jelentős, és a titkosított forgalomnak is jókora részét képezi. 
Titkosított tartalom alatt a hálózati rétegen (pl. vállalati magánhálózatok) vagy az átviteli rétegen (pl. TLS/SSL) végzett titkosítást értjük. A videó tartalom 
alkalmazási rétegen végzett titkosítása (pl. DRM) itt nem szerepel. 

1  Meghatározott számú ázsiai, európai és amerikai kereskedelmi hálózaton végzett mérésekből származó átlagos értékek alapján. Nem tartalmazza a wifi 
forgalom átterhelését (offload). Az okostelefonoknál a mért hálózatokban csak az Android és iPhone típusokat vettük figyelembe.

2013-ban a videó 
tette ki a mobil 
adatátviteli forgalom 
40%-át

A közösségi média 
részesedése a mobil 
adatátviteli forgalomból 
2013-ban meghaladta a 
10%-ot, és ugyanezen a 
szinten marad 2019-ben is.

>50%
2019-ben a mobil 
adatforgalom 
>50%-a származik 
majd videóból 
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A mobil videó-forgalom növekedése – meglátások és 
mozgatóerők
A mobil videó forgalom erőteljes növekedése számos egy 
irányba mutató tényező következménye. Ilyen tényező 
például a fogyasztók kezében lévő videó-képes eszközök 
egyre nagyobb száma, vagy a mobil eszközökre átvihető 
videó tartalmak javuló elérhetősége. Mivel például a 
szolgáltatók egyre gyakrabban hozzáférhetővé teszik 
saját TV szolgáltatásaikat streamingen keresztül, egyre 
jobban terjed a mobil hálózatokon keresztül történő 
videó-nézés. Ez hozzájárult a mobil adatátviteli forgalom 
növekedéséhez, és megváltoztatja a televízió- és videó-
nézési szokásainkat, mivel lehetővé teszi, hogy többféle 
készüléken is nézhessünk videó tartalmakat. A HSPA és 
LTE kiépítésének köszönhetően elért nagyobb hálózati 
sebesség ugyancsak elősegítette a mobil videó forgalom 
növekedését. 

Ez azonban csak egy része a történetnek. Változóban 
vannak a felhasználók szokásai, így több videó-tartalmat 
fogyasztanak mobil eszközökön keresztül. Az emberek 
minden fajta készüléken néznek videót. Fokozottan igaz 
ez olyankor, amikor mozgásban vannak. Az Ericsson egy 
Franciaországban végzett vizsgálata például azt mutatja, 
hogy az internet felhasználók körülbelül 65%-a használ 
heti rendszerességgel mobil képernyőt, többek között 
laptopot, táblagépet és okostelefont videó nézésre, és 
a felhasználók csaknem 30%-a ezt az otthonán kívül 

teszi. Ugyanez a vizsgálat Dél-Koreában azt állapította 
meg, hogy az ott élő emberek mintegy 80%-a használ 
heti rendszerességgel mobil képernyőt videó nézésre, 
miközben a fix képernyőn történő tévézés aránya csökkent. 
A felhasználóknak több mint a fele használ okostelefont, ha 
tévét/videót szeretne nézni, amikor éppen nincsen otthon, 
és 25%-uk néz tévét vagy videót miközben a munkahelyére 
igyekszik.2

Eközben az eszközök is fejlődnek, és nagyobb 
képernyővel készülnek, így egyre fontosabb a streamelt 
videó képminősége. A videó streamekhez egyre 
gyakrabban kapcsolódnak reklámok. Megjelent a 
nagyobb képfelbontás, például az UltraHD is, jóllehet 
ennek a hatása a mobil eszközökön még nem látszik. 
Ezek a változások összességében a videó fogyasztás 
növekedéséhez vezetnek. 

A mobil videó erőteljes növekedése a hatékony 
forgalomkezelés fontosságára is ráirányítja a figyelmet. A 
technológiai fejlesztések, például az új videó tömörítési 
technikák az adatátviteli sebesség hatékonyabb 
kihasználásához vezetnek, és segítenek a mobil hálózat 
üzemeltetőknek abban, hogy a várhatóan jelentős 
igényt kezelni tudják. Az új eszközök jobb feldolgozási 
képessége nagyban hozzájárulhat a kódolási hatékonyság 
javításához. Ennek köszönhetően az okostelefonok és 
táblagépek képesek lesznek egyre komplexebb dekódoló 
algoritmusokat feldolgozni. 

20192010 20132011 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Mobil adatforgalom az alkalmazás típusa 
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A HÁLÓZATOK ÁLLAPOTA

A világ népességének technológiai lefedettsége
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A világ népességének 

>65%-át fedi le az LTE 2019-ben

Napjainkban a piacokon éles verseny tapasztalható, 
az előfizetők pedig kiváló minőségű felhasználói 
élményt és a szolgáltatásaik folyamatos tökéletesítését 
várják el. Ennek a felhasználó élménynek a 
biztosításában kulcsszerepet játszik a mobil hálózatok 
teljesítménye. Ez a cikk áttekintést nyújt a világban 
lévő hálózatokról, középpontban a népesség 
lefedettségével, valamint néhány igen fontos 
bevezetett funkcióval és szolgáltatási lehetőséggel.

A világ népességének lefedettsége
Mivel egyre több bázisállomást telepítenek, a 
világ mobilhálózatai által lefedett népesség száma 
folyamatosan nő. A GSM/EDGE technológia éri el a 
legnagyobb területet, és jelenleg a világ népességének 
több mint 85%-át fedi le. Még mindig vannak ugyanakkor 
olyan gyéren lakott területek a GSM/EDGE technológiát 
használó országokban, ahol nincsen lefedettség.

2013 végén a WCDMA/HSPA technológia a világ 
népességének körülbelül 60%-át fedte le. Ez 2012-höz 
képest globális szinten mintegy 10%-os növekedést 
jelent a népesség WCDMA/HSPA-lefedettségében. 

A WCDMA/HSPA hálózatok további kiépítésére 

ösztönzőleg hat az internet-hozzáférés iránti növekvő 
igény, az okostelefonok megfizethetővé válása, valamint 
a kapcsolattal nem rendelkezők csatlakoztatására 
vonatkozó hatósági követelmények. 2019 végére a világ 
népességének körülbelül 90%-a tud majd WCDMA/
HSPA hálózatokon keresztül hozzáférni az internethez.1

2013 végén az LTE a világ népességének körülbelül 20%-át 
fedte le, azaz a népesség LTE-lefedettsége 2012-höz képest 
megduplázódott. Becslések szerint 2019-re ez az arány 
meghaladja majd a 65%-ot.

Az európai népesség lefedettsége
Európa azok közé a térségek közé tartozik, amelyek 
az elsők között vezették be a vezeték nélküli 
technológiákat. Az 1990-es évek elején a GSM-et 
az egész kontinensen kiépítették. Tíz évvel később 
megjelentek a kereskedelmi WCDMA hálózatok. Ezeknek 
a hálózatoknak a korai kiépítése megmutatkozik a 
népesség jelenlegi, nagyarányú lefedettségében – a 
lakosság több mint 90%-a számára elérhető a GSM/
EDGE, körülbelül 75%-a számára a WCDMA/HSPA. 
Előrejelzések szerint a GSM/EDGE lefedettség 2019-re 
meghaladja majd a 95%-ot, a WCDMA/HSPA lefedettség 
pedig körülbelül 90%-ra nő ugyancsak 2019-re.

1  A számadatok a népesség egyes technológiák általi lefedettségét mutatják. A technológia használatának lehetősége más tényezőktől is függ, pl. a készülékek 
és előfizetések elérhetőségétől.

Európa népességének technológiai lefedettsége

2013

>90%

2019

>95%

2013

~75%

2019

~90%

2013

~25%

2019

~80%

G
S

M
/E

D
G

E

W
C

D
M

A
/H

S
P

A

LT
E

~80%
Európa népességének 

~80%-át fedi le az LTE 2019-ben
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Mivel Európában a mobil hálózatok kiépítése már korán 
megtörtént, a kontinensen a bázisállomások öregebbek, 
mint a világnak azokon a területein, ahol a hálózatokat csak 
később vezették be. Az elmúlt években ezért felmerült 
az igény, hogy a régióban komolyabb modernizációs 
projekteket hajtsanak végre. A modernizációra 
elsősorban a hatékonyabb bázisállomások megjelenése 
hat ösztönzően, amelyek képesek voltak olyan, több 
szabvánnyal is kompatibilis technológiák kezelésére, 
mint a GSM/EDGE és a WCDMA/HSPA. Más régiókban 
ezzel szemben a modernizáció mögött elsősorban az LTE 
bevezetése állt.

Becslések szerint az LTE az európai népesség nagyjából 
25%-át lefedte 2013 végén. Az előrejelzések szerint 2019-
re ez az arány 80%-ra emelkedik majd. Ebből következik, 
hogy 2019-ben Európa népességének az LTE lefedettsége 
körülbelül 15 százalékponttal lesz magasabb, mint a 
globális átlag. Az európai hálózatokat könnyen alkalmassá 
lehet tenni az LTE kezelésére, tekintve, hogy nagyrészüket 
már modernizálták és támogatják a több szabvánnyal is 
kompatibilis technológiákat.

WCDMA/HSPA hálózatok
Jelenleg 547 WCDMA/HSPA hálózat biztosít 
lefedettséget a világ népességének körülbelül 60%-a 
számára. A világon telepített összes WCDMA-hálózatot 
frissítették HSPA-ra. Számítások szerint ezek közül 466 
HSPA-hálózatot frissítettek legalább 7,2 Mb/s előfizetői 
irányú csúcssebességre, és 363 hálózatot legalább 21 
Mb/s-ra.2 

A többvivős (multi-carrier) HSPA párhuzamos átvitelt 
tesz lehetővé egy adott terminálon, egynél több vivőn 
előfizetői és/vagy hálózati irányban. A több vivő rádiós 
forrásainak aggregációjával jelentősen megnövelhető a 
csúcsidejű adatátviteli sebesség és a kapacitás. Jelenleg 
159 HSPA hálózat van, amely két 5 MHz-es vivőt támogat; 
sebességük a hálózat egészében vagy egyes részeiben 
akár a 42 Mb/s-t is eléri. Azoknak a szolgáltatóknak, akik 
bevezették a 42 Mb/s HSPA hálózatokat, mintegy 60%-
a LTE hálózatokat is bevezetett. 2015 folyamán további 
fejlődésnek lehetünk tanúi, mivel megkezdődik a 3x5 MHz-
es többvivős rendszerek kiépítése, amelyek akár 63 Mb/s 
előfizetői irányú és 12 Mb/s hálózati irányú sebességet 
is elérhetnek. Ezek a fejlesztések hálózat és terminál 
támogatást egyaránt magukban foglalnak majd. 

A HSPA fejlődésének következő fázisa tovább növeli 
majd a felhasználók számára az adatátviteli sebességet. 
A hálózatirányú HSPA terén például számos olyan 
technológiai fejlesztés várható a jövőben, amelyek 24 
Mb/s vagy ennél gyorsabb adatátviteli sebességet 
biztosítanak.

Az alacsony sávszélességű hálózatok kiegészíthetik 

145
42 Mbps sebességű kereskedelmi 
HSPA hálózat üzemel 75 országban

HSPA-ra (7,2, 21 és 42 Mb/s) frissített 
WCDMA-hálózatok aránya

HSPA

100%

HSPA 7.2

85%

HSPA 21

70%

HSPA 42

30%

Forrás: Ericsson és GSA (2014. február)

2 GSA és Ericsson, 2014. február   
3 GSA, 2014. február
4 GSA, 2014. május   
5 GSA, 2014. március

a 2.100 MHz-es hálózatokat, mivel az alacsonyabb 
frekvenciasávok javítják a lefedettséget, a szolgáltatás 
minőségét és a felhasználói élményt. Az alacsonyabb 
frekvenciák legfőbb előnye az, hogy a kisebb frekvenciájú 
rádiójelek messzebbre terjednek. Így a WCDMA/HSPA 
kiépítése az alacsony frekvenciasávokban (pl. 900 MHz) 
lehetővé teszi az alkalmazás lefedettség növelését 
a 2.100 MHz-es frekvenciához képest. Jelenleg jól 
kiépített ökoszisztéma áll rendelkezésre az alacsony 
frekvencia tartományú végberendezések számára, és ez 
a technológia általánosan elterjedtnek tekinthető, hiszen 
80 kereskedelmi WCDMA/HSPA 900 MHz-es hálózat 
üzemel 53 országban.3 

A kétsávos többvivős HSPA párhuzamos átvitelt tesz 
lehetővé a felhasználó felé két különböző sávban lévő 
két 5 MHz-es vivőn, például egy 5 MHz vivő 2.100 MHz-
en és egy 5 MHz-es vivő 900 MHz-en. Ezáltal javul az 
alkalmazáslefedettség az egysávos többvivős hálózathoz 
képest, mivel a rendszer egyesíti a nagyobb sávszélesség 
és az alacsonyabb frekvencia tartomány előnyeit.

LTE hálózatok
Jelenleg 288 kereskedelmi LTE-hálózat üzemel 104 
országban4. Ez a szám folyamatosan nő. 154 gyártó 
vezetett be, összesen 1563 a kereskedelmi forgalomban 
kapható LTE-képes eszközt a piacra.5 
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288 
288 kereskedelmi LTE-hálózat 
üzemel 104 országban

LTE Advanced és vivőaggregáció
Az LTE Advanced (LTE-A) vivőaggregáció (CA) egyre 
fontosabbá válik a szolgáltatók számára, hiszen ez 
az eszköz lehetővé teszi a spektrumok hatékonyabb 
felhasználását, és jobb alkalmazáslefedettséget biztosít 
nagyobb csúcsidejű adatátviteli sebességgel és jobb 
teljesítménnyel a cella egész területén.

Dél-Koreában és Ausztráliában néhány szolgáltató 
2013-ban bevezette az LTE-A CA-t kereskedelmi 
hálózatban. Az első bevezetést követően sor került a CA 
továbbfejlesztésére. 2013-ban a legfontosabb feladat 
először is a 2x10 MHz-es LTE vivők aggregációja volt, 
hogy létrehozzanak egy olyan 20 MHz-es LTE vivőt, 
amely akár 150 Mb/s letöltési sebességet is támogatni 
tud. Jelenleg az üzemeltetők figyelmének középpontjában 
két és három 20 MHz-es vivő aggregációja áll, amivel 40 
MHz-nyi illetve 60 MHz-nyi LTE vivőket hozhatnának létre.

Egy LTE 6-os kategóriás eszköz használatával az LTE 
spektrumból 40 MHz tudja támogatni a letöltés adatátviteli 
sebességét, maximum 300 Mb/s-ig. Már eddig is több 
olyan tesztüzemet folytattak le kereskedelmi hálózaton, 
ahol maximum 40 MHz-nyi spektrumot aggregáltak. A 
CA bevezetése várhatóan 2014 második felében is tovább 
folytatódik, mivel a 6-os kategóriás eszközök (300 Mb/s) 
egyre szélesebb körben elérhetőek.

A legújabb kísérletekben három 20 MHz-es LTE vivőt 
vontak össze, így egy összesen 60 MHz-nyi aggregált 
spektrum jött létre, ami 9-es kategóriás kísérleti eszközök 
használatával maximum 450 Mb/s letöltési sebességet 
tett lehetővé. 

LTE Broadcast
Az LTE Broadcast a videó szolgáltatások iránti növekvő 
fogyasztói igényt elégíti ki, mivel hatékonyan, garantált 
minőségben továbbít videó-tartalmakat. Az LTE 
Broadcast hatékonyságának titka, hogy párhuzamosan 
továbbít média tartalmat több felhasználónak egyetlen 
LTE adatfolyamon keresztül ahelyett, hogy minden 
egyes felhasználónak egyetlen adatfolyamot szállítana. 
Az LTE Broadcast azt is lehetővé teszi az üzemeltetők 
számára, hogy előre meghatározzák a szállítandó 
tartalom minőségi szintjét olyan bitráta megadásával, 
amellyel eleget tehetnek a különböző fajta tartalomra és 
felbontásra érvényes szolgáltatási követelményeknek.   

Olyan környezetben (például stadionokban és nyilvános 
helyeken), ahol az előfizetők sűrűsége rendkívül magas 
szintet érhet el, a tartalom közvetítése hatékony módszer 
az egyenletes és megbízható felhasználói élmény 
biztosítására. Az LTE Broadcast lehetővé teszi, hogy az 
üzemeltetők új videó szolgáltatásokat vezessenek be úgy, 
hogy a lehető legjobban kihasználják hálózati forrásaikat 

és a rendelkezésre álló spektrumot. Az LTE Broadcast 
kereskedelmi bevezetésére eddig Koreában került sor, és 
sikeres próbaüzemeket végeztek az Egyesült Államokban, 
Ausztráliában, Németországban és Hollandiában. 2014 
folyamán további bevezetések várhatók a kereskedelmi 
hálózatokban.

Mobil HD hangszolgáltatás
A HD hang természetesebb hanghatás elérésével javítja 
a hanghívások minőségét, ezzel jobb érthetőséget és 
hang felismerhetőségét kínál, beleértve az eszközbe 
beépített fejlett zajszűrést. A HD hangszolgáltatás 
feltétele a megfelelő hálózati funkció és a végberendezés 
alkalmassága, és számos hálózati technológiával együtt 
működtethető, pl. GSM, CDMA, WCDMA és LTE.

A mobil HD hangszolgáltatást kereskedelmi hálózatban 
2009 szeptemberében vezették be először, jelenleg 
pedig már 71 ország 100 szolgáltatója kínál HD hangot 
kereskedelmi hálózatában. A szolgáltatást az esetek 
többségében WCDMA hálózatokban vezették be, néhány 
esetben azonban GSM és LTE hálózatokban (VoLTE) is 
üzemel.

A HD hangszolgáltatást csak 2013 folyamán 29 új 
szolgáltató vezette be, és számos piacon biztosították a 
szolgáltatás szolgáltatók közötti átjárhatóságát. Ezek az 
új bevezetések is mutatják, milyen fontos a szolgáltatók 
számára a hangszolgáltatások minőségének a javítása. 
A bevezetések számának további növekedését ösztönzi 
a HD hang-képes készülékek egyre nagyobb száma. 
Jelenleg legalább 329 HD hang-képes termék van a 
piacon.6

Hangszolgáltatás LTE hálózaton keresztül (VoLTE)
A VoLTE a felhasználóknak szolgáltató szintű HD hangot, 
videó hívást és egyéb új, gazdagabb kommunikációs 
szolgáltatásokat kínál LTE okostelefonokon, ugyanakkor 
ezzel párhuzamos LTE adatátviteli szolgáltatásokat is 
lehetővé tesz. Mivel az LTE-t adatátvitelre optimalizálták, 
nem tartalmazza a jelenleg a hagyományos hang- 
és SMS-szolgáltatásoknál használt vonalkapcsolt 
tartományt. A VoLTE működéséhez egy IP Multimédia 
Alrendszer (IMS) maghálózat kiépítése szükséges az 
IP-n keresztül nyújtott telefon szolgáltatásokhoz, az 
LTE rádióhálózat és az Evolved Packet Core pedig csak 
szoftver frissítést igényel. Szükség van ezen kívül VoLTE-
képes LTE okostelefonokra. A legújabb felső kategóriás 
LTE okostelefonok között számos olyan készüléket 
találunk, amelyekbe már beépítették a VoLTE chipsetet, 
és a VoLTE szolgáltatások aktiválásához csak egy 
szoftverfrissítésre van szükség.

A világ első kereskedelmi VoLTE hálózatait 2012 
augusztusában vezették be. Jelenleg három 
kereskedelmi hálózat üzemel, amelyek Dél-Koreában 
kínálják szolgáltatásaikat több millió fogyasztónak, 
akik HD hangszolgáltatást vesznek igénybe számos 
készülékkereskedő különböző típusú VoLTE 
okostelefonjain. 2014 folyamán más régiókban is több 
szolgáltató tervezi a VoLTE bevezetését, elsősorban 
Ázsiában és Észak-Amerikában.
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Mobil felhordó hálózat (backhaul)
A backhaul fontos szerepet játszik a kellemes 
felhasználói élmény és a jó általános hálózati 
teljesítmény biztosításában. Ahogy a hálózat 
sűrűsége a kapacitás növekedésével együtt nő, úgy 
válik egyre fontosabbá a backhaul, mivel a szűk 
keresztmetszetek elkerülése érdekében össze kell 
hangolni a rádiós hozzáférési kapacitásokkal.  

A mobil szélessáv backhaul kapacitása iránti igény 
az elkövetkező években is tovább nő majd. Jelentős 
különbségek vannak az egyes bázisállomások kapacitás 
igénye között, attól függően, hogy milyen a megcélzott 
adatátviteli sebesség és a népesség sűrűsége. 

2019-ben a nagy kapacitású bázisállomásokhoz 
várhatóan 1 Gb/s nagyságrendű backhaulra (a fejlettebb 
mobil szélessávú hálózatokban), míg az alacsony 
kapacitású bázisállomásokhoz várhatóan nagyjából 
100 Mb/s-os felhordó hálózatra lesz szükség.

A mikrohullámú technológia fejlődése

A mikrohullámú technológia mind a kapacitás, mind pedig a 

spektrum hatékonyság szempontjából fejlődött. Manapság 

már bárhol elérhetővé lehet tenni gigabites nagyságrendű 

kapacitásokat. Az elmúlt években a mikrohullámú termékek 

többféle technológia alkalmazásával kitolták a kapacitás 

határait, mint például a magasabb rendű moduláció, a 

szélesebb csatornák és a vivőaggreáció. A hatékonyabb 

működés irányába hatott a beépített adatcsomag összevonás 

és az adaptív moduláció alkalmazása, amellyel minimálisra 

csökkenthetők a kiépítés illetve a hálózatfejlesztés költségei. 

2013 2016 2019

A helyszínek kb. 
80%-a

4 Mbps 4 Mbps 25 Mbps

A helyszínek 
néhány %-a

25 Mbps 50 Mbps 180 Mbps

2G szolgáltató, aki 2013-ban WCDMA-t, 2019-ben LTE-t vezet be

2013 2016 2019

A helyszínek kb. 
80%-a

50 Mbps 180 Mbps 270 Mbps

A helyszínek 
néhány %-a

360 Mbps 900 Mbps 1.8 Gbps

3G szolgáltató, aki 2013-ban LTE-t vezet be, és továbbfejleszti 
LTE-Advance-ra

Forrás: Ericsson (2013)

Egy tipikus mobil bázisállomás kapacitásigénye 

2019-ig, két különböző kiépítési forgatókönyv esetén

~50%
2019-ben az összes telephely 
~50%-a mikrohullámú 
összeköttetést használ majd
Kiscellás felhordó hálózat

A kiscellás megoldások bevezetése a rádió-hozzáférésű 

hálózatokban a makrocellás réteg kiegészítésére számos 

kihívást jelent a helyszín és a felhordó hálózat szempontjából. 

A kültéri kiscellákat jellemzően az utca szintje felett 3–6 

méterrel helyezik el lámpaoszlopokon vagy az épületek 

homlokzatán. A kiscellás technológia költséghatékonyabb, 

méretezhető és könnyen felszerelhető backhaul megoldásokat 

igényel, amelyek a teljes rádiós hozzáférésű hálózatban 

támogatják az egységes felhasználói élményt. A hagyományos 

backhaul technológiák, mint például a mikrohullám, az optikai 

szál és a rézvezeték adaptálása folyamatban van, hogy 

megfeleljenek ennek az új igénynek. A tetőszint alatt történő 

elhelyezés miatt azonban sok olyan kiscella lesz, amelynek 

nincsen hozzáférése vezetékes felhordó hálózathoz, sem 

pedig tiszta rálátása – ismertebb nevén „Non-Line-Of-Sight” 

(NLOS), azaz rálátás nélküli összeköttetés – egy meglévő 

makrocellás vagy távoli optikai szálas kapcsolódási ponthoz.

A hagyományos vélekedés szerint NLOS környezetben 6 

GHz alatti frekvencia szükséges ahhoz, hogy biztosítani 

lehessen a megfelelő teljesítményt. A 6 GHz alatti 

frekvencia tartomány meglehetősen korlátozottan áll 

rendelkezésre, és nem lenne elég a kiscellás felhordó 

hálózathoz. Miután kiterjedt kutatásokat és fogyasztói 

teszteket végeztek nagyobb frekvenciájú mikrohullámú 

rendszerekkel NLOS környezetben (>20 GHz), ezek 

a megoldások ma már kereskedelmi használatban is 

megtalálhatók. Az ilyen rendszerek a diffrakciós és 

reflexiós technikák intelligens alkalmazásával áthidalhatják 

az akadályokat a makro- és mikrocellák közötti rövid 

távolságot. A nagyteljesítményű NLOS-megoldások lehetővé 

teszik az üzemeltetők számára, hogy a rádiós tervezés 

szempontjából optimális helyen létesítsenek helyszíneket, 

ugyanakkor a hagyományos NLOS-megoldásokhoz képest 

4–6-szorosára növelheti a felhordó hálózat kapacitását.

A mikrohullám és az optikai szál azok a fontosabb 
adatátviteli közegek, amelyek a legalkalmasabbak arra, 
hogy ezeket a kapacitás követelményeket kielégítsék. 
Az optikai szálas adatátvitel a mobile backhaul piacon 
növelni fogja a részesedését, és a becslések szerint 
2019-re az összeköttetések 40%-a optikai lesz. Jelenleg 
a mobil felhordó hálózatoknál a mikrohullám uralja az 
adatátviteli technológiák piacát a világon. Költséghatékony 
és gyors mobil szélessáv telepítést tesz lehetővé. Az 
összes bázisállomásnak jelenleg 60%-át mikrohullám 
köti össze, és arányuk 2019-ben is még körülbelül 50% 
lesz. A folyamatos innovációknak és az újabb spektrum 
elérhetőségének köszönhetően a mikrohullám ma már 
helyszínenként több mint 1 Gb/s átviteli kapacitásra képes, 
de potenciálisan elérheti, illetve meghaladhatja a 10 Gb/s-
ot is.
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A mobil szélessávú hálózatokon keresztül zajló forgalom 
legnagyobb részét napjainkban okos mobil eszközök 
generálják, amelyeken alkalmazások széles köre fut. Mivel 
mind az okos eszközök, mind pedig az alkalmazások 
fejlődnek és egyre összetettebbé válnak, az adatforgalom 
is növekszik.

A mobil hálózatokat kezdetben elsősorban a 
hangforgalom kiszolgálására méretezték. A nagy 
teljesítmény és az adatforgalomhoz szükséges kapacitás 
iránti növekvő igény kielégítése érdekében a szolgáltatók 
készek voltak a hálózat modernizálásába befektetni, és 
olyan új technológiákat vezettek be, mint a HSPA és az 
LTE. A teljesítmény és a kapacitás heterogén hálózatokkal 
történő növelésének a folyamata három önálló lépésből 
áll: fejlesztés, sűrítés és a makro réteg kiegészítése kis 
fogyasztású csomópontokkal, mint pl. a mikro, piko, wifi 
és a beltéri megoldások.

Az alkalmazáslefedettség iránti igény a 
hálózatfejlesztés motorja
A heterogén hálózatok fejlődését a forgalom egyre 
magasabb szintje és az alkalmazások követelményei 
ösztönzik.  

Az okos mobil eszközök és alkalmazások területén 
tapasztalható rohamos innovációnak köszönhetően egyre 
nagyobbak az elvárások az adatátviteli sebességgel 
és a lefedettséggel szemben. Érdemes megemlíteni, 
hogy a felhasználók által beltéren generált adatforgalom 
nagy részét vagy beltéri megoldások, vagy pedig kültéri 
megoldások által biztosított rádiós hozzáférés támogatja. 
A beltéri lefedettség biztosításának legköltséghatékonyabb 
módja az ’outside-in’, azaz az épületen kívülről érkező 
megoldás, az olyan épületekben azonban, ahol nagyon 
nagy a felhasználók sűrűsége, vagy erős a rádiójelek 
csillapítása, érdemes lehet az adott épületet kiszolgáló 
cellákat telepíteni az épületen belül. 

A kapacitás és az alkalmazáslefedettség növelésére 
az egyik megoldás a mobil szélessávú hálózatok 
továbbfejlesztése heterogén hálózatokká, amelyek 
az integrált kiscellákkal kiegészített továbbfejlesztett 
makrocella réteget hasznosítják. Ugyanakkor azt, hogy 
az üzemeltetők hogyan, mikor és ahol állnak át heterogén 

hálózatokra, a mobil szélessávú szolgáltatási stratégiájuk 
és a meglévő hálózataik határozzák meg.

Zökkenőmentes felhasználói élmény 
Ahhoz, hogy egy heterogén hálózatban zökkenőmentes 
(seamless) felhasználói élményt tudjanak nyújtani, minden 
korábbinál nagyobb mértékben egymáshoz kell kapcsolni 
az összes hálózati réteget, tartományt és csomópontot.

A nagy teljesítményű és nagy kapacitású heterogén 
hálózatok kezeléséhez elengedhetetlenül fontos 
funkciók közé tartozik a makro- és kiscellák közötti rádió 
koordináció, a közös hálózatkezelés, valamint a közös 
mobilitás és forgalom kezelés.

ZÖKKENŐMENTES 
HETEROGÉN 
HÁLÓZATOK

Heterogén hálózatok
A heterogén hálózat kifejezést az olyan hálózatokra 
használják, amelyek jellemzően több rádiós 
hozzáférési technológiákból, architektúrákból, 
átviteli megoldásokból és különböző 
adatátviteli teljesítményű bázisállomásokból 
áll. A heterogén hálózatok telepítésének az 
elsődleges célja a zökkenőmentes felhasználói 
élmény megteremtése. Ebből következik, hogy 
egy vezeték nélküli hálózatban különböző 
hozzáférési csomópontokat használnak. Az ilyen 
hálózatokban lehet különböző környezetekben 
létesített makrocellák, mikrocellák és 
pikocellák valamilyen kombinációját használni. 
A makrocella és a kiscella rétegek között 
megvalósítható integráció mértéke jelentős 
hatással van a teljes hálózat teljesítményére. 
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akár 2/3-dal kevesebb
kiscella is elég a cellarétegek 
összehangolásával

NEM KOORDINÁLT 
KISCELLÁK

>   Osztott tartomány,  
nincs vivőaggregáció

>   Nincs vagy korlátozott mobilitás

>   Többszolgáltatós integráció

KOORDINÁLT 
KISCELLÁK

>   Tartomány újrafelhasználás, 
vivőaggregáció

>   Zökkenőmentes mobilitás és  
interferenciaszabályozás

>   Egyszerű szoftverfrissítés

SZOROSAN KOORDINÁLT 
KISCELLÁK

>   CoMP küldés/fogadás

>   Átadásmentes mobilitás

>  Közös ütemező,  
    gyors interferenciaszabályozás

A rádiós koordináció – igazoltan megduplázta a 
felhasználóknál az adatátviteli sebességet azzal, 
hogy a cellákat együtt kezeli, nem külön-külön. Olyan 
funkciókat tartalmaz, mint a ’lágy átadás’ (soft handover 
= az előző állomással történő szakítás előtt kiépül az 
új kapcsolat), az uplink-Coordinated Multipoint (CoMP) 
vétel és a kombinált cella. Az összehangolásnak 
sokféle formája létezik, de általában minél szorosabb 
az alapsáv koordinációja, annál jobb eredményeket 
lehet elérni. Példaként a jobboldali ábrán megmutatjuk 
a kombinált cellák hatását: az egy végberendezéshez 
érkező jeleket a vételt követően több bázisállomáshoz 
továbbítják. Az ábra megmutatja, hogyan alakul 
a felhasználónál az áteresztőképesség a beltéri 
hálózatban egy cellák között mozgó eszköz esetén. 
Kombinált cellákkal a felhasználónál lényegesen 
nagyobb és egyenletesebb átviteli sebesség érhető el.

A cellarétegek összehangolása – ha szeretnénk 
egy városban kiscellák hozzáadásával megduplázni 
a kapacitást, akkor makrotelephelyenként 9 nem 
koordinált kiscellára lenne szükség. A makro- és a 
kiscella rétegek összehangolásával ugyanakkor elég 
lenne makrotelephelyenként mindössze 5 vagy 3 kiscella. 
Tehát az összehangolt kiscellák javítják a felhasználói 
élményt, csökkentik a telephelyek számát és a birtoklás 
összköltségét a heterogén hálózat üzemeltetője számára. 
Ez látható az alábbi ábrán. Az ábrán balról jobbra haladva 
látható, ahogy egyre szorosabbá válik a koordináció 
a makrocellák és a kiscellák között, miközben javul a 
felhasználói élmény úgy, hogy ugyanahhoz a kapacitás 
beállításhoz kevesebb kiscellára van szükség.

Makrocella Kiscella Makrocella Kiscella Makrocella Kiscella

Az összehangolt kiscellák javítják a felhasználói élményt, csökkentik a telephelyek 
számát és az összköltséget
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Nagyobb és egyenletesebb felhasználói 
átviteli sebesség kombinált cellákkal

Forrás: LTE-kísérlet kereskedelmi szoftver használatával
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Az eszköz mozgásban van a cellák között egy beltéri hálózatban

Kombinált cellás megoldás

Kombinált cellák nélkül
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Integrált wifi okos forgalomirányítássalHagyományos wifi – LTE átadás

Az eszköz egy wifivel és LTE-vel lefedett hálózatban mozogAz eszköz egy wifivel és LTE-vel lefedett hálózatban mozog

wifi-hez kapcsolódott
wifi-hez 

kapcsolódott
LTE-hez 

kapcsolódott
LTE-hez kapcsolódott

60 Mbps60 Mbps

40 Mbps40 Mbps

20 Mbps20 Mbps

Forrás: Kereskedelmi szoftver használatával végzett kísérlet

Közös mobilitás- és forgalomkezelés – a 
végberendezések különböző rádiós hozzáférésű 
technológiákon (Radio Access Technologies / RATs), 
frekvenciasávokon és cellarétegeken keresztül történő 
hatékony mozgatására vonatkozó összehangolt döntések 
biztosítják a felhasználói teljesítményt és a hálózati 
hatékonyságot. Ide tartozik minden 3GPP hozzáférés és a 
wifi is, amennyiben része a szélessávú mobil ajánlatnak.      

Az alábbi grafikon mutatja, milyen előnyökkel jár egy wifi 
kapcsolattal lefedett területről kilépő felhasználó számára 
a forgalomirányító wifi. A hagyományos, nem integrált 
viselkedés helyett, amikor az eszközök azonnal átváltanak 
wifi kapcsolatra, amint az elérhetővé válik, itt a wifi csak 
akkor van használatban, ha valóban jobb felhasználói 
élményt nyújt, mint a mobilhálózati szolgáltatás. Így 
az integrált mobil- és wifi megoldás biztosítja, hogy 
a felhasználók mindig a legjobb szolgáltatáshoz 
csatlakozzanak.

Közös hálózatkezelés – a felhasználói teljesítmény által 
vezérelt hálózatkezelési filozófia egy olyan egyszerű 
architektúrát követel meg, ahol világosan látszanak a 
felhasználó fő teljesítménymutatói, továbbá koherens 
eszközöket, amelyek segítségével szükség esetén 
megfelelő kiigazító intézkedéseket lehet végrehajtani. 
Ennek a megvalósítása egységes felhasználói élményt 
biztosít valamennyi rádiós hozzáférésű technológia és 
réteg területén. 

A mobil szélessávú hálózati infrastruktúrát emellett 
folyamatosan optimalizálni kell a hálózat költséghatékony 
továbbfejlesztése érdekében.

Költséghatékony hálózatbővítés
A költséghatékony lefedettség és a kapacitásbővítések 
egyik kulcsa továbbra is a makrocellák 
méretgazdaságosságának elősegítése. A meglévő 
makrohelyszínek kapacitásának és kiterjedésének a 
javításával egy pusztán alapvető lefedettségre tervezett 
HSPA hálózathoz képest tízszeres kapacitásnövekedést 
lehet elérni. Gyakran előfordul tehát, hogy az 
alkalmazáslefedettség jelentős javulása valósítható 
meg a meglévő technológiával. Ez megoldható egy új 
tartomány hozzáadásával, az alacsony frekvenciájú 
GSM sávok újraosztásával a mobil szélessév mellé, 
LTE hozzáadásával és a legújabb rádiós hozzáférési 
teljesítményfunkció kiaknázásával.

A makrocellás hálózatok a kisebb és rugalmasabb 
bázisállomás konfigurációk kiépítésével még jobban 
megerősíthetők. Nevezetesen, a fejlettebb városi 
mobilhálózatok jellemzően tizenkétszer nagyobb kapacitást 
kínálnak, mint a kevésbé sűrű hálózatok, ami már 
önmagában indokolja az egyes telephelyek közötti 3,5-
szer rövidebb távolságot, pl. 700 m helyett 200 métert. 
Ugyanakkor sok városban nincsen lehetőség a makroréteg 
ilyen agresszív sűrítésére, mivel a helyszínek megszerzésére 
korlátozottak a lehetőségek.  

A kiscellák ezzel szemben olyan eszközt jelentenek, 
amelyek jelentősége a helyi lefedettség és kapacitás 
növelésében egyre növekszik. Elsősorban olyan helyeken 
kellene velük a rendszert kiegészíteni, ahol a felhasználók 
által tapasztalt adatátviteli sebesség nem kielégítő és 
kizárólag makrocella használatával nehéz őket elérni 
– ami a gyakorlatban sokszor azt jelenti, hogy a beltéri 
teljesítmény javítására kiscellákat használnak.

A wifi-n és HSPA/LTE-n keresztül megvalósuló okos forgalomirányítás 
minimálisra csökkenti a kapcsolódási hézagokat és nagyobb, 
egyenletesebb átviteli sebességet biztosít
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1  A Radio Dot Systemre, RDS-re és RD-re való minden utalás az Ericsson Radio Dot Systemére vonatkozik.
2  Feltételezések: Az épület lábnyoma 50x50 m, vagyis az alapterülete 2500 m2, a magassága 24 emelet illetve 72 m. Az épületben az előfizetői sűrűség egy 

előfizető / 10m2. Az egy előfizetőre jutó havi forgalom 20 munkanapra és munkanaponként 10 munkaórára oszlik el. Értékelték a különböző DAS és RDS 
konfigurációkat. Minden esetben négy antenna pontot alakítottak ki emeletenként (mindegyik kb. 625 m2-t fed le), a kimenő teljesítmény pedig antenna 
pontonként 0,1 W. LTE: 20 MHz FDD 2,6 GHz-en.

3 Jelenleg a céges irodák minimális sebesség követelménye 10 Mb/s, és általában rendelkeznek wifi kapcsolattal.

Kiscellás telepítési forgatókönyvek
A városi utcákon és tereken a kültéri mikrocellák 
vonzó lehetőséget kínálnak a kültéri hotspot területek 
lefedésére és a környező épületek beltéri felhasználóinak 
az elérésére. Egy meglévő makrohálózatot kiegészítő 
szelektív kültéri mikrocella telepítés költséghatékony 
alternatívát kínál a sűrű makrohálózattal szemben. 
A sikeres kültéri mikrocella telepítés az optimális 
helyszínek megtalálása és a kiválasztott helyszínek 
megszerzése szempontjából is kihívást jelent.

A kis beltéri hotspotok, például kávéházak és 
kisebb irodák számára a szolgáltatók gyakran 
beltéri piko bázisállomásokat tudnak telepíteni, 
felhordó kapcsolattal a rendelkezésre álló vezetékes 
szélessávhoz. A megörökölt önálló wifit felválthatja 
egy olyan wifi, amelyet a jobb felhasználói élmény 
érdekében integrálnak a mobil szélessávú hálózatba.

Bizonyos épületek esetében – például stadionok, 
bevásárlóközpontok, vasútállomások, repülőterek és 
nagy irodaépületek – a helyzet speciális épületen belüli 
megoldásokat tehet szükségessé, ha meg akarunk felelni 
a helyi kapacitás- és felhasználói adatátviteli sebesség 
igényeknek. Ilyen esetben különböző cellatípusok 
keverékét lehet alkalmazni az épület jellegétől és a 
rendelkezésre álló felhordó hálózattól függően. 

A száloptikai kábel lehetővé teszi az elosztott RRU-
egységek (Remote Radio Units) használatát, míg 
számos piko bázisállomás és a Radio Dot Systems 
(RDS) LAN kábeleken keresztül kommunikál. Nagyobb 
projektek esetén a közös alapsávot használó RRU és 
RDS megoldások kedvező megoldást, ha maximális 
teljesítményt szeretnénk kezelhető költségszint és 
komplexitás mellett. Az alapszintű többszolgáltatós 
lefedettség fenntartása érdekében a már meglévő 
elosztott antenna rendszer (Distributed Antenna System 
/ DAS) átfedhető egy szolgáltató-specifikus, nagy 
kapacitású rendszerrel, így a kínálat erősebbé tehető.

A beltéri alkalmazáslefedettség és kapacitás javítása
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Megállapíthatjuk, hogy a kapacitás és az 
alkalmazáslefedettség növelése iránti igény követelményeket 
támaszt a hálózat továbbfejlesztésével szemben. Egy 
rádióhálózat eszköztára, ezen belül a makro javítására, 
a makro sűrítésére és koordinált kiscellák hozzáadására 
szolgáló opciók képesek hatékony módon kielégíteni 
ezeket az igényeket. A kiscellák és a makro hálózat szoros 
integrációja komoly előnyökkel jár a koordinálatlan esethez 
képest, miközben a DAS és különösen az RDS képes 
javítani a beltéri alkalmazáslefedettséget és támogatni a 
forgalom mennyiségének többszörös növekedését.

Radio Dot System
A Radio Dot System egy új, épületen belüli rádió 
bázisállomás architektúra. Az architektúra egyszerűbbé 
teszi az épületen belüli rendszerek tervezését és 
telepítését, mivel olyan alacsony frekvencia-specifikus 
elosztott RD (Radio Dot) egységeket vezet be, 
amelyeket a mennyezetre szerelnek és LAN kábelen 
keresztül kapcsolódnak illetve kapják az energiát.

A beltéri alkalmazáslefedettség és kapacitás javítása
Az alábbi ábra mutatja az alkalmazáslefedettséget és az 
egy felhasználóra eső forgalmat, amit DAS vagy RDS (LTE 
20 MHz FDD) telepítésével egy irodaépületben támogatni 
lehet. A feledettség 10 Mb/s sebesség mellett 95%-os 
valószínűséggel tartható fenn, miközben a hagyományos 
DAS 2,5 GB egy előfizetőre eső havi adatforgalmat tud 
támogatni és minden cella nyolc emeletet fed le. Ha 
felosztjuk a cellák úgy, hogy mindegyik két emeletet fedjen 
le, és bevezetjük a több antennás átvitel támogatását, 
havi 12 GB támogatását oldottuk meg. Ez egy RDS 
alkalmazásával megvalósítható. Az RDS további fejlesztése 
szintenként 1 cellára tovább növeli a támogatott forgalmat, 
havi 21 GB-ra. Ezzel a fejlesztéssel megvalósítható az a 
célkitűzés, hogy támogatást biztosítsunk egy 10 Mb/s 
felhasználói adatátviteli sebességhez és a forgalom a 
jelenlegi szint többszörösére nőjön.3

RDS 12 cella

DAS 3 cella

RDS 24 cella
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Okos mobil eszközök és 
alkalmazáslefedettség
A mobil rádióhálózatok képességei a technológia minden 
újabb generációjának megjelenésével növekednek. 
Az egyes generációk között annak köszönhetően is 
tapasztalhatunk javulást, mert idővel a rendszerszoftverek 
tulajdonságai és a rádiómoduláció is fejlődnek, 
egyaránt növelve a spektrális hatékonyságot (egységnyi 
sávszélességre eső bitsebesség: bit/hertz) és annak 
a lehetőségét, hogy több cellát adjunk egy rádiós 
hozzáférésű hálózathoz. A hálózat még így is csak az egyik 
fejezete a mobil szélessáv történetének. Szerepet játszik 
egy ökoszisztémában, kapcsolatba lép a felhasználói 
eszközökkel és az azokon futó alkalmazásokkal.

A mobil adatátviteli forgalom elmúlt néhány évben 
tapasztalható elképesztő növekedésében jelentős 
szerepet játszott az okostelefonok és táblagépek 
használata. Ezek az okos mobil eszközök többféle 
módon is kihatnak a hálózat teljesítményére, például 
előfordulhat, hogy a régebbi és kisebb képességű 
eszközök több rádióhálózati erőforrást használnak 
fel egy olyan feladat elvégzéséhez, amihez egy újabb 
eszköznek kevesebb is elég. Ugyanakkor az újabb és 
fejlettebb eszközök tökéletesebb élményt kínálnak az 
előfizetőknek, ami megjelenik az egy előfizetőre eső 
magasabb adatátviteli forgalomban. Tehát a rádiós 
hozzáférésű hálózathoz kapcsolt eszközkategóriák 
megoszlása ezen eszközök képességeivel együtt 
befolyásolja a hálózat erőforrásainak a kihasználását, 
a felhasználói élményt és végső soron a szolgáltató 
jövedelemtermelő képességét és nyereségességét.

Az okos eszközök gyorsan fejlődnek és tesznek szert új 
képességekre. Ezeknek az eszközöknek a legfontosabb 
funkcionális alkotórészei közül három: a modem, az 
alkalmazás processzor és az eszköz képernyője. 
Fejlődésüket mutatja be a lap jobb felső részén látható 
ábra. Láthatjuk, hogy mind a modem, mind pedig az 
alkalmazás feldolgozás teljesítménye ötévente nagyjából 
egy nagyságrenddel javul. A kijelzők felbontása és mérete 
ugyancsak gyors ütemben növekszik. 

A modem
A modem kezeli a kommunikációt a rádió 
bázisállomásokkal. A maximális bitráta, amit a legújabb 
eszközök modemjei képesek kezelni, követi a hálózat 
képességét, miközben jönnek ki az új mobilgenerációk 
és sorra jelennek meg az új tulajdonságok. A gyártók 
egymás után jelentetik meg az újabb eszköz kategóriákat, 
hogy kezeljék a WCDMA-n belül a HSPA különböző 
fázisait és az új LTE fejlesztéseket. Az elmúlt néhány 
évben az előfizetői irányban elérhető bitráta 3,6 Mb/s-
ról 42 Mb/s-ra nőtt a HSPA eszközök esetében és 100 
Mb/s-ról 150 Mb/s-ra az LTE eszközök esetében. Ennek 
az évnek a végére megjelennek olyan eszközök, amelyek 
LTE-Advanced hálózaton keresztül képesek lesznek 300 
Mb/s sebesség elérésére. Miközben az eszközöket egyre 
jobbakra cserélik, hogy kihasználhassák az új hálózatban 
rejlő lehetőségeket, javul a légi interfészen keresztül zajló 
adatátvitel hatékonysága is.  

A HSPA és az LTE okos eszközök relatív teljesítményének 
az értékeléséhez az adatforgalmat egy héten keresztül 
mértük egy hálózatban. A hálózat egy fejlett piacon 
található, ahol magas az okos eszközök penetrációja: 
több mint 70%-uk iOS vagy androidos. Ezeknél az 
eszközöknél a várakozásoknak megfelelően előfizetői 
irányban az átviteli sebesség középértéke képességüktől 
függően 400 Kb/s (alacsonyabb kategóriás (HS 3.6) 
eszközök – és 2,75 Mb/s – magasabb kategóriás 
eszközök (HS 42 és LTE) – között változott. Ezek a 
mérések a tényleges alkalmazás használat során generált 
adatforgalomból származnak.

Mobil eszközök javuló képességei
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Digitális videó formátumok becsült média átviteli 
sebességgel

Formátum Kódolás Pixelméret
Média átviteli 

sebesség (Mb/s)

240p H.264 360x240 0.400

360p H.264 480x360 0.750

480p H.264 640x480 1.2

720p H.264 1280x720 2.5–3.5

1080p H.264 1920x1080 5–6

2160p (4K) H.265 3840x2160 10–15

Ugyanebben a hálózatban a cella szélén rendelkezésre 
álló teljesítmény mérése azt mutatta, hogy az előfizető 
irányú átviteli sebesség 150%-kal nagyobb volt a 
felső kategóriás eszközöknél, mint az alacsonyabb 
kategóriásoknál. A nagyobb átviteli sebességre képes 
eszközöknek nyilvánvalóan jobban kell teljesíteniük, mint 
azoknak, amelyek alacsonyabb korláttal rendelkeznek. 
Érdekes, hogy a jobb készülékek bármilyen sebességen 
felülmúlják a régieket, még a régebbi eszköz 
teljesítményhatára alatt is. 

Az alkalmazásprocesszor
Az alkalmazásprocesszor működteti az okos 
mobil eszközökben az operációs rendszert és az 
alkalmazásokat. Feladatköre folyamatosan bővül, 
ahogy integrálják az olyan periférikus funkciókat, mint 
az érzékelőktől érkező adatok kezelése és a grafikus 
feldolgozás. Az alkalmazásprocesszorok egymást 
követő generációinak teljesítménye folyamatosan 
javul (mértékegysége giga művelet/másodperc vagy 
GOPS). A teljesítményjavulás együtt járt a bonyolultabb 
architektúrával, mivel megsokszorozódik a processzor 
magok száma, és olyan energiatakarékos innovációk 
jelennek meg, mint az aszimmetrikus mag, ami 
lehetővé teszi, hogy mérsékelt használat idején 
intenzív műveleteket futtathassanak le a nagyobb 
magokon, és alapfunkciókat a kisebb magokon. 

Az alkalmazásprocesszor teljesítmény javulásával 
párhuzamosan lehetővé válik az egyre nagyobb és 
egyre adatintenzívebb alkalmazások használata, ami 
megteremti az igényt a nagyobb hálózati teljesítmény és 
kapacitás iránt. Ez kihat a hálózat méretezésére, mivel 
a hálózatokat az új igények kielégítésére építik ki.

A kijelző
A képernyő fontos szerepet tölt be egyrészt, mint a 
felhasználói interfész része, másrészt, mint a tartalom 
megjelenítésének elsődleges formája. A jobb felső ábra 
mutatja az androidos eszközzel rendelkező felhasználók 
adatfogyasztás elemzésének az eredményeit egy, a 
világ hálózatait reprezentáló mintában. Jól mutatja, 
hogy a pixelek számának növekedése az eszközök 
kijelzőjén (amit a nagyobb méret és a nagyobb 
felbontás egyaránt indokol) összefügg az egy 
előfizetőre jutó adatátviteli forgalom növekedésével. 

Videó-streaming és alkalmazáslefedettség
A modemek, alkalmazásprocesszorok és kijelzők 
fejlődésével az eszközök minden egyes újabb generációja 
egyre adatintenzívebb alkalmazásokat képes kezelni. 
Ennek egyik jó példája a videó- streaming, ami a magas 
adatintenzitásnak köszönhetően a teljes mobil adatátviteli 
forgalom mintegy 40%-át teszi ki. Napjainkban a 
streamelt videó tartalom jelentős részét 360p vagy 
kisebb felbontásban kódolják (lásd az alábbi táblázatot), 
de elterjedőben van a 480p és a 720p használata, 
és a tendencia nyilvánvalóan a nagyobb felbontások 
használata felé mutat. A nagyobb és jobb felbontású 
képernyők, a táblagépek használatának az elterjedése, 
a phabletek (vagy mini táblagépek) megjelenése és az 
okos eszközök egyre jobb kamerái mind olyan tényezők, 
amelyek a videó forgalom további növekedése felé 
mutatnak.

Kijelzők pixelmérete és az átlagos adatfogyasztás

Kijelző pixelmérete

F
o

rg
al

o
m

 m
e

n
n

yi
sé

g
e 

(M
B

/h
ó

/e
lő

fiz
.)

0

500

1,000

1,500

2,000

240x320 320x480 480x800 720x1,280 1,080x1,920

A kijelző mérete egyéb tényezőkkel is összefügg, pl. a rádiós képességekkel 
és az adattervvel.

Az egyes szolgáltatók között jelentős eltérések mutatkoznak a képernyő 
méretre jutó adatforgalom tekintetében. 

Egy szélsőséges példa a nagyobb videó felbontások 
és bitráták megjelenésére az olyan okos eszközök 
bevezetése, amelyek 4K (ultra nagy felbontású) videó 
felvételi és feldolgozási lehetőséget kínálnak. 
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A High Efficiency Video Coding (H.265 codec) 
technológia által lehetővé tett nagyobb tömörítés 
használatával 4K videó streamelhető 10–15 Mb/s 
sebességgel. A média streaming működőképességének 
felméréséhez az alkalmazáslefedettség segítségével 
mérhető annak a valószínűsége, hogy megkapjuk-e a 
szükséges hálózatirányú adatátviteli sebességet. Erre 
ugyan manapság már van lehetőség a fejlett WCDMA/
HSPA és LTE hálózatokban, a hálózat által lefedett teljes 
területnek azonban csak egy kis része alkalmas olyan 
teljesítményre, hogy ez elérhető legyen. Az előfizetőnek 
nem sok esélye lenne arra, hogy a jelenlegi hálózat 
méretezés mellett képes lesz 4K videót streamelni.

Jelenleg közelebb van a realitásokhoz a H.265 (high 
efficiency video codec) tömörítő szabvány, amely amellett, 
hogy támogatja az ultra nagy felbontású videót, arra is 
használható, hogy kisebb videó formátumú streameket 
csaknem kétszeres tömörítéssel kódoljunk, mint a H.264 
codec. A fejlesztők elképzelése az volt, hogy a képminőség 
romlása nélkül a felére csökkentsék a bitráta követelményt, 
ezzel szemben viszont nőtt a feldolgozás komplexitása. 
A videófolyamok mobil hálózatokon keresztül történő 
átvitele szempontjából tekinthetjük ezt kompromisszumnak 
is a hálózat erőforrás kihasználása és az eszköz 
alkalmazásprocesszorának a számítási teljesítménye 
között.

Az alábbi ábra mutatja az okos mobil készülékek (iOS és 
Android) megoszlását ugyanabban a mobilhálózatban, ahol 
az eszközök teljesítményének imént ismertetett mérését 
elvégeztük. Ezek az eszközök az összes használatban lévő 

Eszközök megoszlása rádiós képesség szerint egy 
fejlett piacon

HS 42 Mbps

1%

LTE 150 Mbps/ 
HS 42 Mbps 

5%

Alkalmazáslefedettség
Egy adott alkalmazás lefedettségi területe függ 

az elfogadható felhasználói élményhez szükséges 

teljesítménytől (hálózati irányú és előfizetői irányú 

adatátvitel, látencia). Az alkalmazáslefedettség ezt 

a területet úgy írja le, mint annak a valószínűsége, 

hogy egy adott alkalmazást, pl. egy videó-

streaminget, böngészőt vagy adatfeltöltést 

futtatni lehet. Az okos eszközök és alkalmazások 

folyamatosan fejlődnek, egyre újabb képességekkel 

rendelkeznek és egyre több hálózat teljesítményre 

van szükségük ahhoz, hogy kellemes felhasználói 

élményt nyújtsanak. Az alkalmazáslefedettség 

vizsgálata során egyszerre értékeljük a hálózat 

által az adott alkalmazáshoz kínált lefedettséget, 

kapacitást és minőséget.

Forrás: Egyetlen hálózatból származó egy heti mérések

LTE 100 Mbps/ 
HS 42 Mbps 

27%

HS 21 Mbps

14%
HS 14 Mbps

9%

HS 7.2/ 
3.6 Mbps

13%

mobil eszköz körülbelül 70%-át teszik ki. Az eszközpark 
jelentős részben tartalmaz öregebb készülékeket, és 
vannak köztük olyan modemek, amelyek maximális átviteli 
sebessége még a korábbi hálózati korlátokhoz igazodott 
(a HSPA 3,6, 7,2, 14,4 és 21 Mb/s-os verziói). Másfelől a 
42 Mb/s bitrátás sebességre képes eszközök bemutatott 
alacsony részaránya annak is köszönhető, hogy ez a HSPA 
hálózati tulajdonság körülbelül akkortájt jelent meg, amikor 
megkezdődtek az LTE telepítések. Így az LTE hálózaton 
keresztül 100 Mb/s sebességre képes eszközök többsége 
arra is képes, hogy WCDMA-n keresztül 42 Mb/s-ot érjen 
el.

A mobil szélessávú hálózatok, okos eszközök és 
alkalmazások egy ökoszisztémát alkotnak. Mindhárom 
terület gyorsan fejlődik, és a legjobb felhasználói 
élmény biztosítása tekintetében függ a többitől. Azok 
a szolgáltatók, akik tisztában vannak ezekkel az 
irányzatokkal, befolyásolhatják az eszközök megoszlását 
a hálózataikban, ezáltal többet hozhatnak ki hálózati 
beruházásaikból. Ez megjelenhet olyan formában, hogy 
promóciót szerveznek az új modelleknek, vagy speciális 
ajánlatok keretében becserélik a régebbi modelleket, 
amelyek még nem képesek teljes mértékben kihasználni 
az újabb hálózati tulajdonságokat.

Az előfizetői élményt befolyásolja ugyan az előfizető okos 
mobil eszközének a kora, fontos azt is megjegyezni, 
hogy az a hálózat, ahol nagy a régebbi készülékek 
aránya, kevésbé hatékonyabb, mint egyébként lehetne, 
és ezzel végső soron kihat az összes felhasználóra. 
Másfelől viszont folyamatosan jelennek meg az olyan 
eszközök, amelyek képesek ultra nagy felbontású videókat 
felvenni, feldolgozni és továbbítani. A hálózatok bizonyos 
korlátozott területeken már most készen állnak az ilyen 
komoly igények kezelésére, és idővel kiépül majd az 
egyre nagyobb felbontású videó folyamok folyamatos 
lefedettsége.

iOS  
vagy Android

31%



26 AZ ERICSSON MOBILITÁSI JELENTÉSE 2014. június

Videóhasználat 
mobilhálózaton és wifi 
kapcsolaton keresztül
A videó a mobil adatátviteli forgalom legnagyobb 
és leggyorsabban növekvő kategóriája, amely az 
Ericsson jóslata szerint 2019-re a mobilhálózatok teljes 
adatátviteli forgalmának több mint 50%-át teszi majd 
ki. Az okostelefon felhasználók különböző formákban 
fogyasztanak videó tartalmakat, pl. video-streaminget, 
filmeket és tévéműsorokat, valamint a felhasználók 
által generált klipeket és videotelefonálást mind 
mobilhálózaton, mind pedig wifin keresztül. Az Ericsson 
ConsumerLab elemezte az USA és az Egyesült Királyság 
okostelefonnal rendelkező felhasználóit, és azt állapította 
meg, hogy a fogyasztók számára a költségek és a hálózati 
teljesítmény azok a lényeges tényezők, amelyek alapján 
eldöntik, hogy miért inkább wifi kapcsolaton keresztül 
néznek videót mobilhálózat helyett. 

Ebben a tanulmányban az okostelefon használókat hat 
különböző felhasználói csoportba sorolták az alapján, 
hogy milyen típusú alkalmazásokat és szolgáltatásokat 
használtak a telefonjukon. 23 kérdést tettek fel a 
különböző alkalmazások használatának gyakoriságára 
vonatkozóan, és ez alapján a 6 felhasználói csoportot a 
következők szerint kategorizálták: kis adatfelhasználók, 
közösségi hálózat-centrikus felhasználók, segédprogram 
alkalmazás felhasználók, böngésző-centrikus felhasználók, 
videó-centrikus felhasználók és nagyfelhasználók. Két 
csoportban érte el a legmagasabb szintet a videóhasználat, 
a nagyfelhasználók és a videó-centrikus felhasználók.

A két csoportban közös volt a nagyfokú videóhasználat, 
ugyanakkor a nagyfelhasználók használták a 
leggyakrabban az összes alkalmazást, míg a 
videó-centrikus felhasználók a videón kívül a többi 
alkalmazást átlagos gyakorisággal vették igénybe. Az 
USA-ban az összes okostelefon használó kb. 10%-
a volt nagyfelhasználó, míg ez a csoport az Egyesült 
Királyságban 6%-ot képviselt. Az USA-ban a felhasználók 
6%-a volt videó-centrikus felhasználó, az UK-ban ugyanez 
az adat 7%- volt. 

A wifin illetve mobilhálózaton keresztül bonyolított 
havi mobil videóforgalom fogyasztás összehasonlító 
elemzése az amerikai és angol okostelefon használók 
körében azt mutatja, hogy a videó tartalmak közepes és 
nagyfogyasztói arányosan több videó tartalmat néznek 
wifi kapcsolaton keresztül, mint moblhálózaton keresztül, 
mint azok a felhasználók, akik csak ritkán néznek videót.   

Havi adatfogyasztás mobilhálózaton és wifin 
keresztül az USA és az UK videó felhasználói 
körében

 

 
Forrás: Ericsson ConsumerLab analitikai platform, 2013, Nielsen eszközön mért 
adatok (5.000 válaszadó az USA-ban, 1.500 válaszadó az UK-ban)

Bázis: Okostelefon használók, akik videóalkalmazást futtatnak a mobiltelefonjukon

Teljes adatfogyasztás mobilhálózaton keresztül (UK)

Teljes adatfogyasztás wifin keresztül (UK)

Teljes adatfogyasztás mobilhálózaton keresztül (US)

Teljes adatfogyasztás wifin keresztül (US)
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Ez nemcsak az USA-ban és az Egyesült Királyságban 
igaz az okostelefonnal rendelkező felhasználókra, hanem 
más érett piacokon, pl. Dél-Koreában és Japánban is.

Az amerikai és angol okostelefon használók körében 
a felmérések során összegyűjtött adatok szerint két fő 
korlátja van a mobilhálózaton keresztül történő videó 
fogyasztásnak: az első a hálózatok teljesítménye, a 
második pedig a mobil adatátviteli forgalom mennyiségi 
korlátozása és költségei. A leggyakrabban idézett 
okok, amit az USA és az UK okostelefon használói 
magyarázatképpen megemlítettek arra a kérdésre, hogy 
miért részesítik előnyben a wifit a mobilhálózatokkal 
szemben a jobb hálózati sebesség, a költség és a 
megbízhatóság volt. Azok közül, akik szívesebben 
használják a wifit, a korlátozott adatforgalmú csomagokkal 
kapcsolatos legsúlyosabb aggályokat a nagyfelhasználók 
és a videó-centrikus felhasználók körében fogalmazták 
meg. 
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Tarifacsomag vs. mobil videóhasználat

Ha összehasonlítjuk azokat az amerikai okostelefonos videó 

felhasználókat, akik azt állították, hogy korlátlan tarifacsomaggal 

rendelkeznek, azokkal, akik azt mondták, hogy sávos 

tarifacsomag előfizetésük van, akkor azt látjuk, hogy az előbbiek 

64%-kal több adatot fogyasztanak a mobilhálózatban. 

A wifi hálózatot használók körében a két csoport 

adatfogyasztása közötti különbség mindössze 9,5%, ami jól 

mutatja a tarifacsomagok korlátozó hatását a mobilhálózati 

adatfogyasztásra. Hasonló viszonylagos különbségeket 

láthatunk a mobilhálózatokon illetve wifi kapcsolaton keresztül 

történő adatfogyasztás szintjében azoknál a fogyasztóknál, 

akik az Egyesült Királyságban rendelkeznek korlátlan illetve 

korlátozott tarifacsomagokkal. Ezt mutatják az alábbi grafikonok. 

A legtöbb piacon a korlátlan – vagy korlátlannak tekinthető 

– tarifacsomagos mobil előfizetések általában igen drágák a 

fogyasztók számára. A valóságban a szolgáltatók többsége 

már bevezetett vagy bevezetni készül olyan tarifacsomagokat, 

amelyek sávos árképzést tartalmaznak. Továbbra is lenne 

kereslet olyan innovatív tarifarendszerek iránt, amelyek nagyobb 

forgalom mennyiséget vonzanak kedvezményes egységáron. 

Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a mobil szélessáv szolgáltatók 

alapvetően egy kiaknázatlan igénnyel állnak szemben, hiszen 

lenne kereslet a hálózataikon keresztül bonyolódó adatátviteli 

forgalomra. A mobil/cellás hálózat teljesítménye adatátviteli 

sebesség és látancia tekintetében az egész világon növekszik. 

A még intenzívebb növekedés egyik lehetséges útja az 

előfizetőknek kínált optimálisabb ajánlatokban rejlik.

Speedtest.net mérések összegyűjtése minden városban a 2013. 

július-szeptember közötti időszakban.

A mért sebesség középértékek (50 százalékos valószínűség) 

és a legnagyobb sebességek (10 százalékos valószínűség) az 

összes városban lényegesen magasabbak.

Forrás: Ericsson ConsumerLab analitikai platform, 2013, Nielsen eszközön mért adatok (5.000 válaszadó az USA-ban, 
1.500 válaszadó az UK-ban)

Bázis: Okostelefon használók, akik videóalkalmazást futtatnak a mobiltelefonjukon

Videó felhasználók adatfogyasztása mobilhálózaton és 
wifi kapcsolaton keresztül az USA-ban és az UK-ban UK
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Átalakulóban 
az M2M 

1  A CDMA hálózatokat nem tartalmazza
2  A csak SMS vagy vonalkapcsolt eszközöket nem 

tartalmazza (csomagkapcsolt mérések)

Fellendülőben van a gép-gép (M2M) kommunikáció, 

köszönhetően a csökkenő költségeknek, a javuló 

lefedettségnek, a fejlettebb rádiós technológiáknak, szabályozói 

felhatalmazásoknak és a sikeres alkalmazások és üzleti modellek 

egyre szélesebb körének.

2013 végén körülbelül 200 millió mobil M2M eszköz volt 

aktív használatban, és ez a szám 2019-re várhatóan a 

3-4-szeresére nő majd. Az átlagos M2M eszköz penetráció a 

mért hálózatokban az adat előfizetések körülbelül 2%-a, míg 

akár 20%-ot is elérhet azoknál a szolgáltatóknál, akik kiemelt 

figyelmet fordítanak az M2M-re. Közelebbről is szemügyre kell 

azonban vennünk az M2M eszközök jellemzőit, ha szeretnénk 

jobban megérteni, milyen hatással vannak a hálózatokra.

A hálózatok közötti költséghatékony és zökkenőmentes 

átadás biztosítása az egyik legfontosabb kérdés a formálódó 

globális M2M roaming szövetségek számára. Az átlagos 

M2M penetráció lényegesen magasabb, ha az adatroaming 

eszközök arányát nézzük – körülbelül 15% –, ami részben 

a járműkövető és flottakezelő rendszerekből érkező M2M 

roaming forgalommal magyarázható.

Más eszköztípusokkal ellentétben az aktív használatban 

lévő M2M eszközök többsége továbbra is csak GSM-képes. 

Jelenleg Észak-Amerikában csaknem valamennyi eszköz 

3G- vagy 4G-képes, míg a megmaradt csak 2G-s eszközök 

M2M eszközök. Két-három éven belül ugyanez lesz a helyzet 

Nyugat-Európában is. Ennek egyik oka, hogy a legolcsóbb 

M2M modulok még mindig csak GSM-re alkalmasak, amire 

szükség is van az M2M előfizetéseknél, ha alacsonyan 

akarjuk tartani az ARPU-t (egy ügyfélre eső bevétel). Egy 

másik ok, hogy számos M2M alkalmazás nem igényel nagy 

hálózati sebességet. A harmadik magyarázat pedig az, 

hogy az M2M alkalmazások életciklusa sokszor hosszú. Egy 

okos mérőkészüléket például akár 20 évre is tervezhetnek, 

szemben az okostelefonokkal, amelyeket jellemzően 2–3 

évente kicserélnek. Tekintettel az M2M alkalmazások hosszú 

élettartamára, az elérhető legújabb rádiós technológiába 

történő befektetés ösztönzően hathat a jövőbeni igényekre. Az 

ilyen intézkedések a modul árának megfizethetőségén múlnak. 

A jobboldali ábra azt mutatja, hogy globálisan az M2M 

eszközök körülbelül 64%-a még mindig csak GSM-képes. A 

számítás alapját az összes eszköztípusra vonatkozó mérések 

képezik, amelyeket az elmúlt évben végeztek a világ mobil 

hálózataiban. Az elemzésben szerepeltek a 2G, 3G illetve 

4G-képes eszközökhöz köthető M2M adat-előfizetések is.

Az okostelefonokon folytatott játék és videó-nézés közötti 

szoros összefüggés a comScore Mobil Metrix adataiból is jól 

látható: egy sor mérés, amely naplózza a különböző típusú 

okostelefon-alkalmazások használatát. Ez az adat világosan 

mutatja, hogy a 25 és 34 év közötti korosztályba tartoznak 

a legaktívabb játékosok és YouTube-felhasználók mind az 

iPhone, mind az Android telefonok esetében.

Habár a GSM-es M2M eszközök száma abszolút értékben 

növekedni fog, ezeknek az eszközöknek a részesedése ezen 

a technológián belül 2019-ben visszaesik körülbelül 30%-ra. 

2016-ban arra lehet számítani, hogy az összes aktív M2M 

előfizetésen belül a 3G/4G lesz az uralkodó technológia. 

2019-ben az LTE M2M eszköz penetráció a jelenlegi 1%-ról 

elindulva várhatóan meghaladja majd a 20%-ot, és a 2019-es 

szállításoknak több mint 40%-át teszi majd ki.

Az M2M kommunikáció byte-okban számítva kis részarányt – 

körülbelül 0,1%-ot – képvisel a teljes mobilhálózati forgalmon 

belül. Ez a forgalmi részesedés növekedésnek indul, 

amint az LTE M2M eszközök és a nagyobb teljesítményű 

processzorok megjelennek az olyan nagy sávszélességű 

és alacsony látencia igényű alkalmazásokban, mint a 

szórakoztató elektronika, a járművek és a hirdetőtáblák.
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A LEGFONTOSABB SZÁMADATOK

A mobil előfizetések legfontosabb adatai 2012 2013
2019  

előrejelzés
CAGR  

2013–2019 Egység

Mobil előfizetések világszerte* 6,300 6,700 9,200 5% millió

> Okostelefon-előfizetések 1,300 1,900 5,600 20% millió

>  Mobil PC-, táblagép- és mobil útválasztó 
-előfizetések

250 300 700 15% millió

> Szélessávú mobil- előfizetések 1,600 2,200 7,600 25% millió

> Mobil előfizetések (csak GSM/EDGE) 4,300 4,200 1,500 -15% millió

> Mobil-előfizetések (WCDMA/HSPA) 1,300 1,600 4,500 20% millió

> Mobil- előfizetések (LTE) 80 200 2,600 55% millió

A legfontosabb forgalmi adatok** 2012 2013
2019  

előrejelzés
CAGR  

2013–2019 Egység

> Havi adatforgalom / okostelefon*** 500 650 2,500 25% MB/hó

> Havi adatforgalom /  mobil PC*** 2,400 3,300 13,000 25% MB/hó

> Havi adatforgalom / táblagép*** 1,000 1,400 6,300 30% MB/hó

Havi összesített mobil adatforgalom 1.1 2.0 20 45% EB/hó

Havi összesített vezetékes adatforgalom 30 40 140 25% EB/hó

Mobilforgalom növekedés
Szorzó  

2013–2019
CAGR  

2013–2019

Összes mobil adatforgalom 10 45%

> Okostelefonok 10 50%

> Mobil PC-k 3 20%

> Táblagépek 23 70%

*Aktív VLR (látogatói helyregiszter) előfizetések felhasználásával (India) 
**Havi adatforgalom mennyisége az év végéig
***Aktív eszközök 

Forgalomvizsgálati eszköz
Az Ericsson Traffic Exploration Tool eszközzel saját ábrák, 

táblázatok és adatok hozhatók létre. Az adatok térség, előfizetés, 

technológia, forgalom és eszköztípus szerint szűrhetők. A 

létrehozott grafikonokat felhasználhatja a kiadványaiban, 

amennyiben forrásként feltünteti az Ericssont.

További információkért olvassa be a QR-kódot vagy látogasson el 

a következő oldalra: www.ericsson.com/ericsson-mobility-report
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Metodika 

Szójegyzék

Előrejelzési módszer 
Az Ericsson rendszeresen készít előrejelzéseket a 

vállalati döntések és tervek, illetve a piaci kommunikáció 

alátámasztására. A jelentés előfizetési és forgalmi 

előrejelzésének alapját különböző forrásokból származó 

tényadatok képezik, megerősítve az Ericsson belső 

adataival (beleértve a fogyasztói hálózatokban végzett 

átfogó méréseket is). A jövőbeni fejleményekre vonatkozó 

előrejelzés alapját – a belső feltevések és elemzések mellett 

– makrogazdasági tendenciák, felhasználói trendek (az 

Ericsson ConsumerLab kutatása alapján), a piac érettsége, 

a technológia fejlődésére vonatkozó várakozások és 

dokumentumok (pl. országos és regionális szintű iparági 

elemzői jelentések) képezik. A tényadatok felülvizsgálatára 

akkor kerülhet sor, ha a mögöttük álló adatok megváltoznak, 

mert például a szolgáltatók frissített előfizetési 

számadatokat közölnek. 

A mobil-előfizetések az összes mobiltechnológiát 

magukban foglalják. Az M2M-előfizetéseket nem vettük 

figyelembe. Az előfizetéseket a legfejlettebb technológia 

szerint határoztuk meg, amelynek használatára a mobiltelefon 

és a hálózat képes. A számokat kerekítettük, ezért a kerekített 

adatok összeadása csekély eltérést mutathat a tényleges 

végösszegtől.

A forgalom a mobil hozzáférési hálózatok összesített 

forgalmára vonatkozik, és nem tartalmazza a DVB-H, a wifi és 

a Mobile WiMax forgalmat. A hangforgalom nem tartalmazza 

a VoIP-t. 

A forgalom mérése 

Az új eszközök és alkalmazások megjelenése hatással van 

a mobilhálózatokra. A különböző eszközök és alkalmazások 

forgalomkarakterisztikájára vonatkozó, mélyreható és aktuális 

ismeretek fontos szerepet játszanak a mobilhálózatok 

tervezése, tesztelése és kezelése során. Az Ericsson a világ 

összes nagyobb térségében működő több mint 100 élő 

hálózaton végez rendszeresen forgalommérést. A részletes 

mérésekre bizonyos kiválasztott kereskedelmi WCDMA/HSPA 

és LTE hálózatokban kerül sor a különböző forgalmi minták 

megállapítása érdekében. Minden felhasználói adat névtelenül 

kerül az Ericsson elemzőihez. 

2G: Második generációs mobilhálózatok
3G: Harmadik generációs mobilhálózatok
Alapkategóriás telefon: Nem okostelefon
APAC: Ázsia és a Csendes-óceáni térség
CAGR: Összetett éves növekedési ütem
CDMA: Kódosztásos többszörös hozzáférés
CEE: Közép- és Kelet-Európa
CEMA: Közép- és Kelet-Európa, a Közel-Kelet és Afrika
DL: Előfizetői irányú
EB: Exabyte,1018 byte
EDGE: Megnövelt adatátviteli sebesség
GB: Gigabyte, 109 byte
GSA: Globális szállítói társulás
GSM: Globális mobilkommunikációs rendszer
HSPA: Nagy sebességű csomagkapcsolt hozzáférés
IMEI-TAC: Nemzetközi mobilberendezés-azonosítás – 
típus-jóváhagyási kód
LA: Latin-Amerika
LTE: „Hosszú távú fejlődés”
M2M: Gépek közötti
MB: Megabyte, 106 byte
MBB: Mobil szélessáv. Ide tartozik a CDMA2000 EV-
DO, a HSPA, az LTE, a Mobil WiMAX és a TD-SCDMA
Mb/s: Megabit per másodperc

MEA: A Közel-Kelet és Afrika
MMS: Multimédia-üzenet szolgáltatás
Mobil PC: Ide tartoznak a laptopok és asztali PC-k, 
amelyek beépített cellás modemmel vagy külső USB-
hardverkulccsal rendelkeznek
Mobil-útválasztó: Olyan eszköz, amely mobilhálózaton 
keresztül éri el az internetet, és wifi vagy ethernet 
kapcsolattal köt össze egy vagy több klienst (pl. PC-k és 
táblagépek)
NA: Észak-Amerika
Okostelefon: Nyílt operációs rendszerrel rendelkező 
mobiltelefon, pl. iPhone, Android-OS telefon, Windows 
telefonok, de Symbian és Blackberry operációs rendszer is 
lehet
OS: Operációs rendszer
P2P: Egyenrangú kapcsolódás
Petabyte: 1015 byte
TD-SCMA: Időosztásos szinkronizált kódosztásos 
többszörös hozzáférés
Többszörös hozzáférésű VoIP: IP-n (internetprotokoll) 
keresztül végzett hangátvitel
UL: Központi irányú
WCDMA: Szélessávú kódosztásos többszörös hozzáférés
WE: Nyugat-Európa
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Az Ericsson a „hálózatba kapcsolt” társadalom mögött álló hajtóerő – a világ egyik 
vezető vállalata a kommunikációs technológiák és szolgáltatások terén. Hosszú távú 
kapcsolatokat ápolunk a világ minden jelentősebb távközlési szolgáltatójával, ami 
lehetővé teszi, hogy az emberek, vállalkozások és társadalmak kibontakoztassák a 
bennük rejlő lehetőségeket és egy fenntarthatóbb jövőt építsenek.

Szolgáltatásaink, szoftvereink és infrastruktúránk – különösen a mobilitás, szélessáv 
és felhő technológia terén – lehetővé teszik, hogy a távközlés és más ágazatok 
vállalkozásai sikeresebbek legyenek, növeljék a hatékonyságot, javítsák a felhasználói 
élményt és megragadják az új lehetőségeket.

A vállalat több mint 110.000 szakemberével és 180 országban megtalálható 
ügyfélkörével a globalitást ötvözi a technológia és a szolgáltatások terén betöltött 
vezető szerepével. Az általunk támogatott hálózatok több mint 2,5 milliárd előfizetőt 
kapcsolnak össze. A világ mobilforgalmának 40%-a az Ericsson hálózatain keresztül 
bonyolódik. Kutatási és fejlesztési befektetéseink biztosítják, hogy megoldásaink – és 
ügyfeleink – az élvonalban maradjanak.

Az 1876-ban alapított Ericsson székhelye a svédországi Stockholmban található. A 
vállalat nettó árbevétele 2013-ban 227,4 milliárd svéd korona (34,9 milliárd USD) volt. 
Az Ericssont jegyzik a stockholmi NASDAQ OMX és a New York-i NASDAQ tőzsdén.

A jelen dokumentum tartalma értesítés nélkül módosítható, ha a metodika, a tervezés 
és a gyártás folyamatos fejlődése ezt megkívánja. Az Ericsson nem vállal felelősséget 
a jelen dokumentum használatából eredő semmilyen esetleges hibáért vagy kárért.
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SE-126 25 Stockholm, Svédország

Telefon: +46 10 719 00 00

www.ericsson.com


