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Mobil előfizetések fontosabb 
adatai 2013 2014

2020  
előrejelzés

CAGR  
2014–2020

Mérték 
egység

mobiltelefon előfizetések*világszerte 6,700 7,100 9,500 5% millió

> okostelefon előfizetések 1,900 2,700 6,100 15% millió

>  mobil pc, táblagép és mobil router 
előfizetések 250 300 650 15% millió

> mobil szélessávú előfizetések 2,200 2,900 8,400 20% millió

> mobil előfizetések, csak Gsm/edGe 4,200 4,000 1,100 -20% millió

> mobil előfizetések, Wcdma/hspa 1,600 2,000 4,400 15% millió

> mobil előfizetések, lte 200 400 3,500 45% millió

Forgalmi adatok** 2013 2014
2020  

előrejelzés
CAGR  

2014–2020
Mérték 
egység

> havi adatforgalom okostelefononként*** 700 900 3,500 25% mb/hónap

> havi adatforgalom mobil pc-nként*** 3,300 4,300 15,000 25% mb/hónap

> havi adatforgalom táblagépenként*** 1,400 1,900 7,600 25% mb/hónap

összes havi mobiltelefon adatforgalom 2 3.2 25 40% eb/hónap

összes havi vezetékes adatforgalom 30 40 140 25% eb/hónap

Mobil forgalom növekedés 
előrejelzése

Szorzó  
2014–2020

CAGR  
2014–2020

összes mobiltelefon adat 8 40%

> okostelefonok 8 40%

> mobil pc 3 20%

> táblagépek 15 60%

FONTOSABB 
ADATOK

* India esetében az aktív vlr előfizetések 
** havi adatforgalom mennyiség az év végén
*** aktív eszköz
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Készítse el saját grafikonjait, táblázatait és adatait az ericsson 

forgalom vizsgáló eszközének felhasználásával. az itt megtalálható 

információt régió, előfizetés, technológia, forgalom és eszköz 

típus szerint lehet szűrni. az így készült ábrákat felhasználhatja 

saját publikációiban, ha forrásként megjelöli, hogy az ericsson-tól 

származik.

ha bővebbet szeretne megtudni erről, olvassa be a Qr kódot vagy 

keresse fel a www.ericsson.com/ericsson-mobility-report lapot.

ott hozzá fog férni az észak-amerika, latin-amerika, európa, 

északkelet-ázsia, valamint délkelet-ázsia és óceánia adatait 

tartalmazó regionális függelékekhez.
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A mobiltelefon előfizetések száma világszerte 
megközelítőleg 6%-kal nőtt 2014 harmadik negyedévében az 
előző évi hasonló időszakhoz képest. 

a széles sávú mobiltelefon 
előfizetések aránya még ezen belül 
is gyorsabban növekedett, a két év 
összehasonlításában 30%-kal, elérve 
a 2,5 milliárdot és az egy előfizetésre 
eső adathasználat is folyamatos 
növekedést mutatott. a 2014 harmadik 
negyedévében eladott összes 
mobiltelefon 65–70%-a okostelefon 
volt. ezek a tényezők a 2013 harmadik 
negyedéve óta eltelt 12 hónap alatt 
összesen 60%-os növekedést okoztak 
a mobiltelefon adatforgalomban.

az előfizetések, előfizetők és 
forgalom szerinti előrejelzéseink 
szerint 2020-ig folytatódik az 
erőteljes növekedés. 2020-ra a 
világ hat évesnél idősebb lakóinak 
90%-a lesz mobiltelefon tulajdonos. 
ezen túlmenően az 5G várhatóan 
már kereskedelmi értelemben is 
kiaknázhatóvá válik 2020-ban. az 
5G kombinálja a meglévő rádiós 
elérések igen fejlett változatait, a felhő 
alapú megoldásokat és magokat 
az új kiegészítő technológiákkal, 
növelve a teljesítményt és több ezer 
új felhasználási területet támogatva.

a videó továbbra is uralja a 
mobiltelefon hálózatokat. a 4G-által 
uralt hálózatokban rendszerint a 
mobiltelefon forgalom 45–55%-át 
teszi ki. ezt a korlátlan adatfolyammal 
nézett (streaming) videó felhasználás 
valamint a mobiltelefonok videó 
élményeiben elért javulás hajtja.

az ericsson fogyasztói 
laboratóriumának (consumerlab)
vizsgálatai azt mutatják, hogy a 
fogyasztók azonnali internet elérést 
kívánnak, akár beltérben vannak, 
akár a szabadban. hajlamosak a jobb 
kapcsolatért többet fizetni mindkét 
esetben.

a városi élet nyomairól szóló cikkünk 
három város egyes területein 
vizsgálja meg a mobiltelefon forgalom 
mintázatának készülék használatból 
eredő hasonlóságait és eltéréseit. 
Kiderül, hogy egy város népszámlálási 
adataira alapozott elemzését ki lehet 
egészíteni a forgalomra alapozott 
területhasználat megfigyeléseivel.

reméljük, jelentésünket izgalmasnak 
és értékesnek fogják találni!

Kiadó: rima Qureshi
vezető alelnök,
stratégiai igazgató
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A 2014. év harmadik negyedévében a mobiltelefon 
előfizetések teljes száma 6,9 milliárd körül alakult. 
Ebbe a harmadik negyedév 110 millió új előfizetése is 
beletartozik.  

a mobiltelefon előfizetések világszerte 1,6%-kal nőnek 
negyedéves összehasonlításban és évről évre pedig 6%-kal. 
a mobiltelefonok elterjedése 2014. harmadik negyedévében 
elérte a 95%-ot.

az okostelefonok az egész világon gyorsan szaporodnak. 
ezek az eszközök jelentették az összes, 2014. harmadik 
negyedévben eladott mobiltelefonok 65–70%-át, az egy 
évvel korábbi 55%-hoz képest (Q3 2013). és a folyamat 
egyáltalán nem mutatja a lassulás jeleit. Jelenleg az 
összes mobiltelefon előfizetés mintegy 37%-a függ össze 
okostelefonokkal, úgyhogy még van hova növekedni.

a szélessávú mobiltelefon előfizetések világszerte 
megközelítőleg 30%-kal nőnek egyik évről a másik évre és 
2014. harmadik negyedévében elérték a 2,5 milliárdot.

 

az lte is folyamatosan és gyorsan nő és elérte a 350 millió 
előfizetést, amiből Q3 2014-ben 50 millió az új. a Wcdma/
hspa jelentette a legnagyobb számú hálózati kapcsolatot 
a negyedévben, ez mintegy 85 millió. ezeknek a 3G/4G 
előfizetéseknek adott esetben visszaeséskor mind van 
Gsm/edGe elérésük. a csak Gsm/edGe előfizetések 10 
millióval (0,2%) estek vissza.

2,5 milliárd  
szélessávú mobil előfizetés 
világszerte 2014 negyedik 
negyedévében
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A nettó új előfizetők
száma szerinti első 5 ország 
India  +18 millió 
Kína  +12 millió 
Indonézia  +5 millió
oroszország   +4 millió 
Usa  +4 millió

95%

110 millió
új mobil előfizetés 
világszerte 
2014 harmadik 
negyedévében
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MOBIL ELŐFIZETÉSi 
KILÁTÁSok

Előfizetések/vonalak, előfizetők (milliárd)

90%
2020-ra a világ hat évesnél 
idősebb lakóinak 90%-a lesz 
mobiltelefon tulajdonos

mobil pc-khez, táblagépekhez 
és mobil routerekhez tartozó 
előfizetések

vezetékes szélessávú 
előfizetésekmobiltelefon előfizetések

mobil szélessávú 
előfizetések

mobil előfizetők
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Ma az összes mobiltelefon előfizetések jelentős része 
alapvetően hagyományos mobiltelefon készülékhez 
tartozik. A helyzet azonban gyorsan változik és 2016-ra 
az okostelefon előfizetések már meg fogják haladni a 
hagyományos készülékeket és egyre elérhetőbbé válnak 
a fejlett piacokon.

az okostelefonok ma már a szélessávú mobiltelefon 
eszközök és előfizetések túlnyomó részét adják, 2020-ra 
pedig várhatóan több mint kétszer annyi lesz belőlük.

Ugyanerre az időre a Wcdma/hspa fogja kitenni az 
összes előfizetés nagyobb részét és az lte is minden 
régióban bevezetésre kerül. a Gsm/edGe hálózatok 
továbbra is az összes piacon fontos szerepet fognak 
betölteni mint kiegészítő hálózati lefedettséget nyújtó 
szolgáltatások. az 5G előfizetések 2020-ban már 
kereskedelmi forgalomban lesznek kaphatók, és az 
előfizetések terjedése várhatóan gyorsabbá válik, mint a 
4G. ezt a növekedést jórészt új felhasználási területek, 
főként a gépek közötti kommunikáció elterjedése hajtja 
majd.

Előfizetések 2014 2020

összes mobiltelefon 7.1 milliárd 9.5 milliárd

mobil szélessávú 2.9 milliárd 8.4 milliárd

okostelefonok 2.7 milliárd 6.1 milliárd

mobil pck, 
táblagépek, routerek

300 millió 650 millió

mobil m2m 230 millió 800 millió

az okostelefon előfizetések gyors növekedésének egyik fő 
oka, hogy ázsia csendes-óceáni részein, a Közel-Keleten 
valamint afrikában az előfizetők fokozatosan lecserélik 
hagyományos telefonjaikat okostelefonokra. ez részben 
az alacsonyabb áron is elérhető okostelefonok nagyobb 
kínálatának tudható be.

az előfizetők száma sok országban meghaladja a lakosok 
számát, jórészt azért, mert nem minden előfizetés él, 
de azért is, mert az előfizetők többféle eszközzel is 
rendelkezhetnek– például üzleti és magán célra, vagy 
hogy az árakat optimalizálják azzal, hogy más szolgáltatót 
választanak egyes hívásokhoz (ez afrika egyes részein 
megszokott). a fejlett piacokon a felhasználók másodlagos 
eszközöket is vásárolnak, például táblagépeket. ez 
azt jelenti, hogy az előfizetők száma kisebb mint az 

előfizetések száma  – a jelenlegi szám 4,6 milliárd előfizető 
és 6,9 milliárd előfizetés.

a jövőben regionális különbségek is kialakulhatnak majd 
– az okostelefon előfizetések európában 2020-ra például 
elérhetik a 95%-ot, míg a Közel-Keleten az elterjedettség 
csak 55%.

sok pc-t és táblagépet használnak mobil előfizetés nélkül, 
aminek egyik oka a csak Wifi képes modellek és a mobil 
kapcsolattal is rendelkező eszközök ára közötti különbség. 
ennek ellenére ezeknek az előfizetéssel együtt használt 
eszközöknek az ára több mint megkétszereződik 2020-ra.

9,5 milliárd
mobil előfizetés 2020 végéig 
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9,5 milliárd 
mobil 

előfizetés

lte/hspa/Gsm és lte/cdma

5G

hspa/Gsm

csak Gsm/edGe

td-scdma/Gsm

csak cdma

egyéb

~90%
2020 végéig az előfizetések ~90%-a 
szélessávú mobil előfizetés leszOkostelefonokhoz, mobil PC-khez, táblagépekhez 

és mobil routerekhez tartozó előfizetés

650 millió mobil pc-hez, 
táblagéphez és mobil 

routerhez tartozó előfizetés 
előfizetés

6,1 Milliárd
okostelefon előfizetés  
2020 végéig  

mobil pc-khez, táblagépekhez és mobil routerekhez 
tartozó előfizetések előfizetések

okostelefon előfizetések2014 2019 20202010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

150 m

200 m

250 m

250 m

3,5 milliárd
LTE előfizetés 2020 
végéig

1  a vezetékes szélessávú felhasználók száma legalább háromszor akkora, mint a vezetékes szélessávú kapcsolatok száma, miután egy-egy háztartásban, 
vállalkozásoknál és köztéri ingyenes hozzáféréseken  több felhasználó is él a lehetőséggel.

300 millió mobil pc, 
táblagép és mobil 
router előfizetés

2,7 milliárd okostelefon 
előfizetés

6,1  
milliárd5,6  

milliárd5,1  
milliárd4,6  

milliárd4  
milliárd3,3  

milliárd

1,3  
milliárd

1,9  
milliárd

0,9  
milliárd0,5  

milliárd

600 m

500 m

450 m

400 m

350 m

Mobil előfizetések technológiák szerint
a Wcdma/hspa teszi majd ki az előfizetések többségét 
2020-ban, ami megközelítőleg 4,4 milliárd előfizetést jelent a 
körülbelül 3,5 milliárd lte előfizetéshez képest.

a csak Gsm/edGe jelenti ma a mobil előfizetések 
legnagyobb szeletét. a fejlett piacokon már ma is 
tapasztalható lényeges mértékű átállás a fejlettebb 
technológiákra, és globális szinten ez a csak Gsm/edGe 
előfizetések enyhe visszaeséséhez vezetett.

Ugyanakkor a Gsm/edGe továbbra is választási lehetőség 
marad számos fejlődő országban, miután a kevésbé jól 
kereső felhasználók hajlamosabbak alacsonyabb áron 
elérhető mobiltelefon készülékeket és előfizetést vásárolni.

Mobil szélessáv
a szélessávú mobil előfizetések az előrejelzések szerint 
2020-ra világszerte elérik a 8.4 milliárdot, ami sok piacon 
az összes szélessávú előfizetés nagyobb részét jelenti 
majd. mobil szélessávú megoldások jelentik majd a 
kiegészítést a vezetékes szélessávú lehetőségek mellett 
igen sok helyen, másokon pedig akár a helyükre is 
léphetnek.1

a legtöbb szélessávú mobil eszköz már ma is okostelefon 
és később is az lesz. sok olyan fogyasztó van a fejlődő 
országokban, aki rögtön okostelefonokon találkozik az 
internettel – rendszerint azért, mert a vezetékes szélessávú 
elérésük korlátozott.

7,1 milliárd 
mobil 

előfizetés
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MOBIL M2M KILÁTÁSok
A gépek közötti (M2M) 
kommunikáció is egyre elterjedtebbé 
válik, amit a csökkenő költségek, 
a jobb lefedettség, a nagyobb 
képességű rádiós technológiák, a 
szabályozási kényszerek és a sikeres 
alkalmazások és üzleti modellek 
növekvő száma tesznek lehetővé.    

2014 végére mintegy 230 millió mobil 
m2m előfizetés lesz a világban, és 
ez a szám 2020 végére várhatóan 
eléri a körülbelüli 800 milliót. Jelenleg 
az m2m eszközök majdnem 80%-a 
csak Gsm előfizetésekkel működik. 
ez azonban változni fog, 2018-ra úgy 
várjuk, hogy a 3G/4G előfizetések 

az aktív m2m előfizetések több mint 
50%-át teszik majd ki. az m2m 
kommunikáció részesedése a teljes 
mobil forgalomból jelenleg bájtok 
tekintetébe mindössze körülbelül 
0,1%.

80% 
csak Gsm 
előfizetés

észak-amerikában ma már majdnem 
az összes mobil eszköz 3G vagy 
4G, és a csak 2G-s eszközök az 
m2m típusúak. ez lesz a helyzet 
nyugat-európában is két vagy 
három év múlva. ennek egyik 
oka, hogy a legolcsóbb m2m 
modulok még ma is csak Gsm-
et tudnak; ezeket használják 
az alacsony felhasználónkénti 
átlagos bevételt (arpU) produkáló 
m2m előfizetésekhez. a másik 
ok, hogy igen sok jelenlegi m2m 
alkalmazásnak nincs szüksége 
nagy hálózati sebességekre. a 
harmadik magyarázat, hogy az 
m2m alkalmazások gyakran igen 
magas hasznos élettartammal 
rendelkeznek. egy okos mérőeszköz 
például 20 éves hasznos élettartamra 
van tervezve, ellentétben az 
okostelefonokkal, amelyeket rendes 
esetben 2–3 évente lecserélnek.  

az m2m alkalmazások rendszerint 
igen hosszú életűek és az új 
telepítések idején választott mobil 
eszköz típusa (2G, 3G vagy 4G 
jellegű) számos tényezőtől függ, 
például a jelenlegi és jövőbeni 
csatlakozási igényektől, illetve a 
modul árától.

világszerte az m2m eszközök 
majdnem 80%-a csak Gsm. bár 
a Gsm-en lévő m2m eszközök 
száma abszolút értelemben nő, 
az ilyen technológiát alkalmazó 
eszközök aránya mintegy 25%-ra 
esik vissza 2020-ban. 2018-ban a 
3G/4G várhatóan már meghaladja 
az aktív m2m előfizetések 50%-át. 
az lte m2m eszközök penetrációja 
a mai 3%-ról várhatóan 20–30%-ra 
nő 2020-ban. ez addigra az összes 
m2m szállítások több mint 40%-át 
teszi majd ki. 

ma az m2m kommunikáció bájtok 
tekintetében az összes cellás 
forgalomnak csupán igen kicsi részét 
– megközelítőleg 0,1%-át – adja. 
ez a forgalom részesedés megnő 
majd, amikor lte m2m eszközök és 
nagyobb teljesítményű processzorok 
jelennek meg a nagyobb 
sávszélességű és kis késleltetést 
igénylő alkalmazásokban, amelyek 
a fogyasztói elektronikákban, 
járművekben és hirdetésekben 
vannak beépítve. nagy 
valószínűséggel azonban még így is 
alacsony marad. az 5G előfizetések 
2020-ban már kereskedelmi 
forgalomban is elérhetőek lesznek. 
az 5G növekedését jórészt új 
felhasználási területek, főként 
a gépek közötti kommunikáció 
elterjedése hajtja majd.

3G/4G  
az előfizetések 

több mint  
50%-a
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A REGIONÁLIS 
ELŐFIZETÉSEK KILÁTÁSAI
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2014 - 2020 között 
a mobil előfizetések 
terén Közel-Kelet és 
afrika területén 55%-os 
növekedés várható

9.5 milliárd mobil 
előfizetés

Mobiltelefon előfizetések régiónként (milliárd)

2010 2013 2019 20202011 2012 2014 2015 2016 2017 2018

latin-amerika

észak-amerika

csendes-óceáni ázsia

Közel-Kelet és afrika

Közép- és Kelet-európa

nyugat-európa

3G/4G részesedés az 
előfizetésekben

2014 2020

észak-amerika 100% 100%

nyugat-európa 75% 100%

Közép- és Kelet-európa 50% 95%

latin-amerika 40% 95%

csendes-óceáni ázsia 35% 85%

Közel-Kelet és afrika 20% 85%

7,1 milliárd mobil 
előfizetés

A mobilt előfizetések száma minden régióban nő, de 
a növekedést generáló tényezők jelentősen eltérnek 
egymástól.

a fejlődő régiókban a növekedést új előfizetők okozzák, 
mert a telefonok egyre elérhetőbb áron kaphatók. ezzel 
szemben az érett piacokon a növekedés az egy személy 
által használt eszközök számának növekedésével 
magyarázható.

a mobil előfizetések száma továbbra is minden régióban 
nő. az egyre elérhetőbb áron kapható telefonokat 
kiegészíti a szolgáltatók vágya a tarifák optimalizálására. 
olyan szolgáltatásokat indítanak, mint a családok 
költségmegosztása, és több eszközt is kínálnak egy 
számlára. a több sIm kártya birtoklásának trendje mögött 

rejlő másik ok, hogy elválasszák egymástól a magán és 
üzleti mobiltelefonokat.

2014-ben a mobil előfizetések csendes-óceáni ázsia, latin-
amerika és a Közel-Kelet és afrika területén főként csak 
Gsm/edGe típusúak, míg észak-amerika és nyugat-európa 
területén Wcdma/hspa és lte típusúak.

a mobil technológiával kapcsolatos korábbi döntések 
és gazdasági helyzetek is hatással vannak arra, hogyan 
terjednek az előfizetések az egyes régiókban.

észak-amerika gyors átállása az lte-re már most is azt 
eredményezte, hogy itt található az erre a technológiára 
való előfizetések legnagyobb része. 2020-ra az lte a 
régiós előfizetések 80%-át teszi majd ki. 

nyugat-európában az lte korai bevezetése és a fejlett 
3G hálózatok a régiót a szélessávú mobil telefónia 
élvonalába röpítették, az összes előfizetés 65%-a 
Wcdma/hspa. az lte a várakozások szerint mintegy 
75%-ot tesz majd ki az előfizetési bázisban 
2020-ra.

a csendes-óceáni ázsia, latin-amerika, Közel-Kelet és 
afrika régiók a 2014-ben főként a még csak Gsm/edGe 
előfizetések felől 2020-ra a főként Wcdma/hspa és 
lte előfizetések piaca felé tolódnak majd el.
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85%
a Közel-Kelet és Afrika területén 
vásárolt mobil előfizetések 85%-a 
lesz 3G/4G 2020-ig

85%
a Csendes-óceáni Ázsia területén 
vásárolt mobil előfizetések 85%-a 
lesz 3G/4G 2020-ban                        

lte/hspa/Gsm és lte/cdma 

hspa/Gsm

csak Gsm/edGe

td-scdma/Gsm

csak cdma

egyéb

20%

40%

0%

60%

80%

100%
2014 2020 2014 2020 2014 2020 2014 2020 2014 20202014 2020

Mobil előfizetések régiók és technológiák szerint

40%
Wcdma/
hspa

55%
Gsm/
edGe

65%
Wcdma/
hspa

50%
Gsm/
edGe

80%
Gsm/
edGe

60%
Gsm/
edGe

80%
lte

65%
Wcdma/
hspa

75%
lte

70%
Wcdma/
hspa

65%
Wcdma/
hspa

40%
lte

35%
Wcdma/
hspa

az lte hamar népszerűvé vált mind a szolgáltatók mind az 
előfizetők körében, különösen észak-amerika, Japán és 
dél-Korea területén, ahol ezek fogják adni az előfizetések 
zömét már 2015-ben is (dél-Koreában 2013-ban). a 
2G hálózatok minden régióban biztonsági tartalékként 
szolgálnak olyan helyzetekben, amikor nincs 3G és 4G 
hálózati fedettség. az előrejelzési időszak végére az első 
5G előfizetések is rendelkezésre állnak már, valószínűleg 
Japán, dél-Korea és az Usa területén.

latin-amerikában a csak Gsm/edGe jelenleg a mobil 
előfizetések mintegy 55%-áért felel. 2020-ra a Wcdma/
hspa már megközelítőleg 65%-ot fog elérni az összes 
mobil előfizetésben.

nyugat-európa a szélessávú mobiltelefon élmezőnyében 
található, az összes előfizetés 65%-a Wcdma/hspa. az 
lte a régió előfizetéseinek 75%-át éri el 2020-ra.

Közép- és Kelet-európa területén a Wcdma/hspa 
előfizetések részesedése növekvőben van. az lte 
hálózatok a régió legfejlettebb részeiben már megjelentek, 
és 2015-ben már szinte mindegyik országban jelen 
lesznek. ebből eredően az összes előfizetés mintegy  
25%-a lesz 2020-ra lte.

 

a csendes-óceáni ázsia piacának országaiban is 
jelentősen megemelkednek a mobil előfizetések, 2020 
végéig nettó 1,3 milliárd többlettel számolunk. Japán és 
dél-Korea már korán bevezette az lte előfizetéseket, és 
elterjedtségük elérte a 45%-os illetve 70%-os értéket. 
a becslések szerint Japán és dél-Korea adja majd 2014 
végére az összes lte előfizetés 25%-át.

Kína is megkezdte az lte bevezetését és 2020 végéig erre 
a technológiára több mint 1,2 milliárd előfizetése lesz – a 
világ teljes létszámának több mint egyharmada.

a csak Gsm/edGe jelenleg a mobiltelefon előfizetések 
mintegy 80%-át fedi le Közel-Kelet és afrika területén. 
2020-ra a Wcdma/hspa megközelítőleg az összes mobil 
előfizetés 65%-át jelenti majd. mindazonáltal a Gsm/
edGe előfizetések továbbra is jelentősek maradnak. a 
szubszaharai afrika területén a Gsm/edGe előfizetések 
továbbra is a legáltalánosabb előfizetés típus marad ebben 
az időszakban, mert igen nagy a száma az alacsony 
jövedelmű fogyasztóknak, akik 2G-s mobiltelefont 
használnak.

észak-amerika latin-amerika nyugat-európa Közép- és 
Kelet-európa

Közel-Kelet és 
afrika

csendes-óceáni 
ázsia
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az alábbi grafikonon stabil adatforgalom növekedés és 
majdnem változatlan beszéd forgalom látható.1

a fejlett piacokon a beszéd hívások és az sms-ek már 
nem tartoznak a legfontosabb szolgáltatás körébe. ez 
különösen az okostelefon felhasználók körében látható, 
akik egyre inkább adat alapú szolgáltatásokat vesznek 
igénybe napi gyakorisággal.

MOBIL FORGALOM 
Q3 2014
Noha a mobiltelefon készülékeket korábban 
elsődlegesen beszéd kommunikációra használták, ma 
már szolgáltatások széles köre érhető el velük. Miután 
képességeik folyamatosan egyre jobbak lesznek, egyre 
inkább olyan feladatok elvégzésére is alkalmazzák 
őket, amelyeket korábban csak számítógépeken 
lehetett elvégezni. 

a mobil adatforgalmi előfizetések száma gyorsan 
növekszik. ez, valamint az egy előfizetésre eső 
adatforgalom folyamatos növekedése a hajtó erő a 
növekvő adatforgalom mögött.

az adatforgalom mintegy 10%-kal nőtt a 
negyedéves összehasonlításban és 60%-kal az éves 
összehasonlításban.

beszéd
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Q1 
2010

60%
2013 harmadik negyedéve 
és 2014 harmadik negyedéve 
között 60% adatforgalom 
növekedés

1 Forgalomba nem tartozik bele a dvb-h vagy a wifi. a beszédbe nem tartozik bele az internetes telefon (voIp). az m2m forgalom sem szerepel.

Q2 Q3 Q4 Q1
2011

Q2 Q3 Q4 Q1
2012

Q2 Q3 Q4 Q1
2013

Q2 Q3 Q4 Q1
2014

Q2 Q3 
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A MOBIL FORGALmi 
KILÁTÁSok

Összes mobil forgalom (havonta, Exabájt)

30

20

25

15

10

5

0

2010 2013 2019 20202011 2012 2014 2015 2016 2017 2018

a mobiltelefonok által generált 
adatforgalom mintegy kétszerese 
annak, amit a mobil pc-k, tábla-
gépek és routerek hoznak létre

Mobil 
forgalom aktív 
előfizetésenként 
havonta

20202014 20202014

Összes havi 
okostelefon 
forgalom

Okostelefon 
előfizetések

20202014

az élő, aktív előfizetés itt a használt eszközök számára vonatkozik, tehát nem szerepel benne a több sIm kártyával rendelkező vagy inaktív készülékek száma.

A mobil adatforgalom növekedés mögött elsősorban az 
okostelefon előfizetések emelkedő száma áll. Ehhez a 
növekedéshez járul még az egy előfizetésre jutó mobil 
adatfogyasztás emelkedése is, amelyet főként a videó 
forgalom emel meg.

a mobil adatforgalom várhatóan mintegy 40%-kal 
emelkedik a caGr érték alapján (2014–2020). ez a forgalom 
nyolcszoros növekedését fogja eredményezni 2020 végéig. 
a mobiltelefonok által generált teljes mobil forgalom jelenleg 
nagyjából kétszer akkora, mint a mobil pc-k, táblagépek és 
mobil routerek forgalma.

Mobil adatforga-
lom növekedés

2014 
(EB/hónap)

Szorzó  
2014–2020

összes mobil 
adat

3,2 8

okostelefonok 2,1 8

mobil pc, táblagépek,

mobil routerek
11 7

2,7  
milliárd

6,1  
milliárd

900 mb

3,5 Gb

2,1 eb

17 eb

8x
2014 és 2020 között az okostelefon 
forgalom 8-szorosára növekszik

a mobiltelefonok szegmensében a forgalmat elsődlegesen 
az okostelefonok növelik. az okostelefon előfizetések 2020-
ra várhatóan megkétszereződnek, aminek gyors forgalom 
növekedés lesz az eredménye. a mobil hálózatokon 
bonyolított havi összes okostelefon forgalom 2014 és 2020 
között nagyjából a nyolcszorosára nő. Igen nagy eltérések 
vannak az adat felhasználási mintákban attól függően, 
hogy melyik hálózatról, piacról és felhasználói kategóriáról 
beszélünk. az adatforgalom jelentős részét a felhasználók 
egy szűk köre hozza létre. az egy-egy előfizetőre jutó 

adatforgalom mértékét nagyban befolyásolják az olyan 
tényezők, mint a szolgáltató adatmennyiségre vonatkozó 
korlátai, tarifa csomagok, és a felhasználói eszköz 
képernyőjének mérete és felbontása.

az adatforgalom emelkedése 2019 és 2020 között nagyobb 
lesz, mint a 2013. év végéig az összes mobiltelefon 
adatforgalom teljes összege.

adatok: mobil pc-k, táblagépek és mobil útválasztók

adatok: mobiltelefonok

beszéd
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Mobil adatforgalom 
növekedés régiónként

2014 
(EB/hónap)

Szorzó 
2014–2020

csendes-óceáni ázsia 1,3 9

Közép-európa és Közel-
Kelet és afrika

0,5 9

nyugat-európa 0,5 8

észak-amerika 0,6 6

latin-amerika 0,3 6

REGIONÁLIS  
MOBILFOrGALOM

0
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6

9

12

20202014

csendes-
óceáni ázsia

20202014 20202014 20202014

nyugat-  
európa

20202014

Közép-európa, 
Közel-Kelet és afrika

A Csendes-óceáni Ázsia régió 
produkálja majd az összes  
mobiltelefon forgalom legnagyobb 
részét 2020-ban, főként az 
előfizetések gyors növekedése miatt.

egyedül Kína több mint 450 millió mobil 
előfizetéssel szaporítja az előfizetések 
számát 2020-ig. a régió diverzitása 
miatt azonban országonként igen nagy 
eltérések vannak az adathasználat 
mennyiségében és mintáiban.

a csendes-óceáni ázsia régió igen 
sokoldalú szélessávú mobiltelefon 
piaccal rendelkezik, ahol a piacok 
érettségi szintje tág határok között 
változik. dél-Korea és Japán 
például igen korán bevezette már 
az lte-t, míg a szélessávú mobil 
piacon számos ponton világelső 
lett ausztrália. Ugyanakkor még 
mindig a Gsm a legelterjedtebb 
technológia más országokban, 
és az alacsony szintű mobil adat-
fogyasztás mögött meghúzódó okok 
között a hálózat elégtelen minősége 
és az adat előfizetések költségei 
továbbra is fontos tényezők.

a Közép-európa és Közel-Kelet és 
afrika (mea) régió várhatóan erőteljes 
növekedést fog mutatni a vizsgált 
időszak során. észak-amerika és 
nyugat-európa jelenleg sokkal 
nagyobb teljes forgalom volumennel 
rendelkezik, mint amit az előfizetések 
száma egyedül indokolna. ennek 
oka, hogy ebben a régióban igen 
nagy számban találhatóak felső 
kategóriás felhasználói eszközök és 
teljesen kiépült Wcdma/hspa és 
lte hálózatok, aminek az eredménye, 
hogy nagyobb az egy előfizetésre 
eső adatforgalom. észak-amerika 
részesedése a világ forgalmából 
2020-ban kisebb lesz, mint 2014-ben.

ennek az az oka, hogy itt az 
okostelefonok szegmense a 
teljes mobiltelefon készülékes 
előfizetések piacán hamarabb 
telítődik, mint más régiókban.

nyugat-európa területén a mobil 
adatforgalom 2014 és 2020 között 
várhatóan a nyolcszorosára nő. a 
hspa hálózatok megnövekedett 
kapacitása és sebessége az lte 
bevezetésével kombinálva fel 
fogja kelteni a jobb felhasználói 
élmény iránti fogyasztói igényt.

adatok: mobil pc-k, 
táblagépek és mobil 
routerek             

adatok: mobiltelefonok

Globális mobil forgalom 
(havi Exabájt)

9x
csendes-óceáni ázsia 
területén 2020-ig 9-szeresére 
nő a mobil forgalom 

észak-
amerika

latin-  
amerika
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ma már a közösségi hálók használata a teljes mobil 
adatforgalom mintegy 15%-át teszi ki. a teljes piacon 
betöltött részaránya 2020-ban is ugyanezen a szinten marad, 
noha a közösségi hálók használata során egy intenzívebb 
adattartalmak jelennek meg.

a világháló böngészéséből eredő viszonylagos forgalmi 
részarány 2020-ra az egyéb kategóriákban, például a videó 
és közösségi hálók területén tapasztalható növekedés miatt 
csökkenni fog. a fogyasztók a böngészéssel szemben egyre 
inkább előnyben részesítik a videóra és alkalmazásokra 
szabott mobil használatot.

az új alkalmazások feltűnése átrendezheti a különféle 
forgalom típusuk egymáshoz viszonyított mértékét, de a 
különleges eszközök elszaporodása is kihatással lehet a 
forgalom összetételére – a táblagépek például az online videó 
forgalom sokkal nagyobb részét adják, mint az okostelefonok.

A mobil adatforgalom részesedése 
alkalmazás típusok szerint (százalék)

A MOBIL ALKALMAZÁSOK 
FORGALMi KILÁTÁSAI

Fájl megosztás

videó

audió

Web böngészés

Közösségi háló

szoftverek letöltése 
és frissítése

egyéb rejtjeles

egyéb

szegmens

2014-ben a videó 
adta a mobil 
adatforgalom 
megközelítőleg 
45%- át

a közösségi háló 2014-ben a mobil 
adat forgalom megközelítőleg  
15%-át tette ki és 2020-ban is 
hasonló lesz az arány

A videó a mobil adatforgalom legnagyobb és 
leggyorsabban növekvő szelete. 2020-ig várhatóan 
minden évben megközelítőleg 45%-kal fog nőni, amikorra 
az előrejelzés szerint a világon mérhető teljes mobil 
adatforgalom körülbelül 55%-át fogja alkotni.

ma még a legtöbb mobil hálózaton a Youtube uralja a videó 
forgalom területét és sok mobil hálózaton a teljes videó 
forgalom mennyiségének 40–60%-át adja.

az online zenehallgatás egyre népszerűbb, de az olyan 
funkciók, mint a tartalom gyorsító tárban történő elhelyezése 
és nem a hálózaton tárolt lejátszási listák, behatárolják a 
forgalom növekedésre gyakorolt hatását. az audióforgalom 
ennek ellenére várhatóan évi 35%-os sebességgel fog 
növekedni, ami megfelel az összes mobil forgalom növekedés 
arányának.

A mobil forgalomban 
elfoglalt rész

2014 2020

videó 45% 55%

Közösségi háló 15% 15%

világháló böngészés 10% 5%

audió 2% 2%

2014

2020

a videó valószínűleg szintén nagy részt hasít ki az állomány megosztási forgalomból a videó néven azonosított alkalmazás típusokon kívül is. titkosított forgalom 
alatt a hálózati rétegen (pl. vpn-ek) vagy a szállító rétegen (pl. tls/ssl) végzett titkosítást értjük. az alkalmazás szintű titkosítás, mint amilyen a videó tartalmak 
számára a drm, nem szerepel benne.

~55%
a mobil adatforgalom  
~55 %-a származik 
2020-ban videóból

eltérő alkalmazások eltérő használati szinteket 
eredményeznek más és más eszközökön, ami azt sugallja, 
hogy az eszköz rendelkezésre állása és típusa szintén 
kihatással van a mobil hálózat forgalmi volumenére.

1 az ericsson által ázsiában, európában, és amerikában kiválasztott néhány kereskedelmi hálózaton folytatott méréseken alapszik.
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Mobil videóforgalom növekedés
a mobil videóforgalom növekedéséhez számos tényező 
járul hozzá. ezek között kiemelkedő helyen szerepel 
a fogyásztók által használt videó lejátszására képes 
eszközök száma. maguk az eszközök is fejlődnek. 
soknak ma már nagyobb a képernyője, ezzel jobb 
képminőséget érhetnek el a folyamatos adatforgalmú 
videó megtekintésekor. a videótartalom egyre nagyobb 
mértékben tűnik fel más online alkalmazások részeként is; 
például hírek, reklámok, és a közösségi média területén. 
a streaming videó gyorsan nő, főleg a műsorszolgáltatók 
(ott) jóvoltából, mint amilyen a Youtube vagy a netflix.

nagyon fontos szempont a gyorsabb hálózat is, ami a 
hspa és lte technológiák megjelenésével jár, ám ezek 
csak egy részét adják a történetnek.  

a felhasználói viselkedés folyamatosan változik, aminek 
eredményeként a videó minden eszköz típuson és 
nagy mennyiségben fogy, akkor is, amikor az emberek 
mozgásban vannak. a nagyobb videó felbontású 
technológiák, mint az Ultrahd szintén teret kapnak, bár az 
még majd elválik, milyen hatásuk lesz a mobil eszközökre. 
mindezek állnak a mobil videóforgalom mennyisége 
mögött. a titkosított videó tartalom mennyisége is gyorsan 
nő.

a technológiai újítások, mint az újabb videótömörítési 
technikák az adatátviteli lehetőségek hatékonyabb 
kiaknázásához vezetnek és elősegítik, hogy a mobil 
szolgáltatók kezelni tudják a megnövekedett igényeket.

Mobil adatforgalom alkalmazás 
típusok szerint (havi Exabájt) 10x

10-szeres növekedés  
a mobil videó forgalomban  
2014 - 2020 között
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HÁLÓZATOK ÁLLAPOTA

A világ népességének lefedettsége technológia 
szerinti bontásban

1  a számok az egyes technológiák által lefedett népesség nagyságát jelzik. a technológia alkalmazásának képessége már más tényezőktől is függ, például, hogy 
elérhetőek a készülékek és előfizetések.

2 a többi régióra vonatkozó népességi lefedettség adatok a regionális függelékekben találhatóak meg a www.ericsson.com/ericsson-mobility-report oldalon.

India népességének lefedettsége technológiák 
szerint2

~45%
2020-ban India népességének  
~45%-át fedi le az lte

A mai versenypiacokon az előfizetők kiváló minőségű 
felhasználói élményre vágynak és elvárják, hogy 
a szolgáltatások folyamatosan javuló minőséget 
mutassanak. A folyamatosan fejlődő mobiltelefon 
hálózatok képességei a kulcs az ilyen felhasználói élmény 
biztosításához. 

2020-ra a világ népességének mintegy 90 százaléka jut 

majd hozzá széles sávú mobiltelefon hálózatokhoz, amelyek 

lehetővé teszik az internet elérését. az új hálózati funkciók és 

szolgáltatási képességek mind az adatátvitel mind pedig a 

beszéd terén valósulnak meg.

Ilyenek közé tartozik a letöltési és feltöltési sebességek 

javulása, valamint a tartalom bizonyos színvonalon történő 

hatékonyabb biztosítása (pl. lte műsorszórás). a mobil hd 

hang és a volte jobb beszédminőséget és új, gazdagabb 

kommunikációs szolgáltatásokat tesznek lehetővé. ezen 

kívül az okostelefonok Wi-Fi hívási funkciói lehetővé teszik 

a felhasználók részére, hogy otthonukban, saját vezeték 

nélküli elérési pontjukon vegyék igénybe a szolgáltatók által 

nyújtott beszédszolgáltatásokat (sIm-alapú) és a gazdagabb 

kommunikációs szolgáltatásokat.

A világ lakosságának lefedettsége
minél több a bázisállomást helyeznek üzembe, annál jobbá 
válik a világ mobil hálózatainak lakossági lefedettsége. a Gsm/
edGe rendelkezik a világon a legnagyobb eléréssel, jelenleg a 
lakosság mintegy 85%-át fedi le.

2013 végén a Wcdma/hspa a világ lakosságának 
megközelítőleg 60%-át fedte el. az internet elérése iránti 
növekvő igény, az elérhető áron kínált okostelefonok, és a be 
nem kapcsolt területek bekapcsolásának szabályozói előírásai 
állnak ezeknek a technológiáknak a jövőbeni növekedése 
mögött.  

>70%
2020-ban a világ teljes népességé-
nek több mint 70%-át fedi le az lte

2020 végére a világ lakosságának 90%-át fogja lefedni olyan 
Wcdma/hspa hálózat, amely támogatja az internet elérését.1

a becslések szerint az lte a világ lakosságának mintegy 20%-
át fedte le 2013 végéig. az előrejelzések szerint ez a szám 
2020-ra 70% fölé nő.

India lakosságának lefedettsége
a Gsm hálózatokat India területén a kilencvenes évek 
közepén építették ki. 2013 év végére a Gsm/edGe hálózatok 
a lakosság több mint 90%-át fedték le és ez várhatóan 95% 
fölé nő 2020-ra. ám még így is nagyon nagy kieső területek 
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166
HSPA 42 Mbps kereskedelmi 
hálózatot vezettek be  
86 országban

A HSPA és 7.2, 21-es és 42 Mbit/s-os változatára 
frissített WCDMA hálózatok százalékos aránya

hspa

100%

hspa 7.2

~85%

hspa 21

~70%

hspa 42

~30%

Forrás: ericsson és Gsa 2014  október

3 Gsa és ericsson, 2014. október
4 Gsa 2014. február
5 Gsa és ericsson, 2014. szeptember

vannak, amelyeken nincs lefedettség. Indiában az első 
kereskedelmi jellegű Wcdma/hspa hálózatok 2008-ban 
jelentek meg. elterjedésük viszonylag lassú azonban, és úgy 
becsülték, hogy a 2013 év végéig a Wcdma/hspa hálózatok 
a lakosság mindegy 20%-át érték el.

a mobil adatfelhasználók népessége igen gyorsan növekszik 
Indiában, és a szélessávú mobiltelefon kezdi áthidalni a 
városi és vidéki népesség közötti szakadékot. a mobil adat 
használat és szolgáltatások egyre inkább elterjednek és az 
alacsonyabb jövedelmi szinten álló csoportokból is növekvő 
tömegek töltenek le ma már alkalmazásokat és néznek 
videókat az interneten mobil készülékeik segítségével. az 
előrejelzések szerint a Wcdma/hspa lakossági lefedettsége 
2020-ra meghaladja a 90%-ot, amit elsődlegesen az 
adatszolgáltatások iránti növekvő kereslet és az elérhetőbb 
áron kapható okostelefonok fognak hajtani. ezt a keresletet 
tovább növeli az lte bevezetése, és az előrejelzések szerint a 
technológiával a lakosság 45%-át lehet majd 2020-ra elérni.

Jelenleg India sokkal kevesebb szélessávú mobil-szélessávú 
spektrummal rendelkezik mint amennyivel a magas szélessávú 
penetrációjú piacok. az érintett tartományokban újabb 
frekvenciasávok kiosztása a szolgáltatások árát elérhetőbbé 
teszi és egyúttal a spektrum harmonizálása miatt lehetővé 
válik, hogy alacsonyabb áron beszerezhető eszközök 
épüljenek rá. ez kulcsszerepet játszik majd a szélessávú mobil 
használat növekedésében Indiában és egyre fontosabb lesz 
a mobilhálózatok általános minőségének, teljesítményének és 
felhasználói élményének javulásában.

WCDMA/HSPA hálózatok
ma 572 kereskedelmi Wcdma/hspa hálózat fedi le a világ 
lakosságának több mint 60%-át. a világszerte használt 
Wcdma hálózatok mindegyikét felfejlesztették már a hspa 
szélessávú mobiltechnológia használatára. ezek közül a 
hspa hálózatok közül 384 már képes 21 mbit/s vagy ennél is 
magasabb letöltési csúcssebességet elérni.3

ma már 166 hspa hálózat támogatja a többvivős hspa-t,  
amelynek sebessége a hálózat egészén vagy egy részén eléri 
a 42 mbit/s-t. ezzel lehetővé válik az alkalmazásokkal való 
jobb lefedettség. 2015-ben további lépéseket fogunk látni a 
3x5 mhz-es többvivős hálózatok kifejlesztésének irányába, 
amelyek lefelé irányuló adatátviteli sebessége 63 mbit/s és 
felfelé pedig 2x5 akár 12 mbit/s-en. ezekkel a hálózat és a 
végberendezések támogatása is jár.

az alacsony frekvenciasávú hálózatok kiegészíthetik a 
2100 mhz-es állomásokat, tekintve hogy az alacsonyabb 
frekvenciasávok javítják a lefedettséget és a szolgáltatás 

minőségét, ezzel együtt a felhasználói élményt. ma már 
kialakult rendszere létezik a 900 mhz-es Wcdma/hspa 
végberendezéseknek és a technológiát elterjedtnek 
tekinthetjük, hiszen 87 kereskedelmi Wcdma/hspa hálózat 
létezik 900 mhz-en 58 országban.4

LTE hálózatok
eddig 331 kereskedelmi lte hálózatot indítottak el 112 
országban szerte a világon.5  a 2013 év végére, az összes 
lte előfizetés száma meghaladta a 200 milliót, és 2014 
végére várhatóan meghaladja a 400 milliót is. a technológia 
elterjedését a jobb felhasználói élmény és a nagyobb hálózati 
sebességek vezérlik.

331 
kereskedelmi célú LTE hálózatot 
építettek ki eddig 112 országban

 >         
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6  Gsa, 2014. szeptember 
7 Gsa és ericsson, 2014. szeptember

az lte műsorszórási funkciókat dél Korea 2014 januárjában 
vezette be először kereskedelmi alapon és világszerte 
számos piacon 19 szolgáltató kísérletezik vele illetve vezeti 
be a szolgáltatást jelenleg.6  ezekhez a bevezetésekhez 
korlátozott számú kereskedelmi forgalomban kapható 
telefont használtak. további próbaüzemeket és számos 
új lte műsorszórásra alkalmas eszközt jelentenek be 
várhatóan, amint a szolgáltatók felfedezik, hogy milyen 
üzleti lehetőségek rejlenek bennük a szélessávú videó 
szolgáltatások tekintetében.

Mobil HD hang
a hd hang javított intelligenciája és beszédfelismerő 
képessége révén természetesebb hangminőséget 
kínál, mint a hagyományos beszédhívások. a hd hang 
beindításához a hálózati funkcionalitások olyan szintjére 
és olyan eszközökre van szükség, amelyeket ma már több 
hálózati technológián kínálnak, a Gsm, cdma, Wcdma és 
lte hálózatokon. a szolgáltatást kereskedelmi alapon több 
mint 116 mobilszolgáltató 75 országban indította útjára és 
világszerte több mint 300 eszköz alkalmas a használatára.7 
ezeknek a próbálkozásoknak a legnagyobb többsége 
Wcdma hálózaton történt, de néhányat Gsm és lte 
hálózatokon is elindítottak (volte).

az újonnan kifejlesztett hd hang technológiát és 
beszédkódoló technológiát lte hálózatokra nemrégen 
szabványosították 3Gpp – evs (enhanced voice service) 
néven. Így a jó minőségű beszédhang és zene révén 
a felhasználói élmény még kiválóbbá válik, egyúttal 
hozzásegít a jelenlegi 2G, 3G és lte hálózatok hd hang 
szolgáltatásainak fejlődéséhez is.

Voice over LTE (VoLTE)
a volte a felhasználók számára távközlési minőségben 
tudja a hd beszédhangot, videó hívásokat és egyéb új, 
gazdagabb kommunikációs szolgáltatásokat kínálni az lte-
képes okostelefonokon, egyúttal nagy sebességű egyidejű 
adat szolgáltatásokat is lehetővé tesz. a volte bevezetését 
egy Ip multimédiás alrendszer (Ims) alkalmazása teszi 
lehetővé, amivel telefonos szolgáltatások valósulnak meg 
az internet protokoll segítségével. az lte rádió hálózat 

a rendelkezésre álló spektrum minél kedvezőbb 
kihasználása érdekében szintén megnőtt az lte-advanced 
(lte-a) vivőaggregációra (ca) vonatkozó kereskedelmi 
üzemű hálózatok száma. eddig 21 lte-a ca hálózatot 
indítottak el kereskedelmi alapon a világ 14 országában. 
ezek a szolgáltatók a 40 mhz-es spektrumig aggregáltak, 
aminek az eredménye olyan letöltési sebességű szolgáltatás 
lett, ahol az adatátvitel sebessége 225 mbit/s és 300 mbit/s  
között változik. a spektrum hatékonyabb kihasználására 
a kiscellás alkalmazások egyre inkább támogató szerepet 
kapnak és segítségükkel nő a teljesítmény és javul az 
épületeken belüli lefedettség.

LTE műsorszórás
az lte műsorszórás is egyre jobban érdekli a szolgáltatókat, 
ahogy tovább nő a szélessávú mobil videó iránti igény. az 
lte műsorszórás lehetővé teszi a szolgáltatók számára, 
hogy az új videószolgáltatásokat hálózat forrásaik és 
a rendelkezésre álló spektrum legjobb kihasználásával 
kínálják. az lte műsorszórás számos felhasználási területet 
támogat a nagy nézettségű tartalmak élő műsorban való 
közvetítésétől, mint amilyenek az élő sportesemények 
vagy fontos hírek, a népszerű tartalmak állományainak 
szolgáltatásáig (videó, zene és nyomtatványok), szoftverek 
frissítéséig, sürgősségi közvetítésekig és m2m felhasználási 
területekig, amilyenek a hálózatba kapcsolt gépkocsi vagy a 
digitális hirdetési felületek. 

hogy az lte-alapú szolgáltatások iránti növekvő keresletet 
kielégítsék, a szolgáltatók új lehetőségeket keresnek 
további spektrumok megszerzésére és olyan megoldások 
kialakítására, amelyekkel a meglévő frekvenciák jobb 
kihasználása valósítható meg. a spektrumok egy további 
forrása, amely egyre nagyobb érdeklődésre tart számot 
a szolgáltatók körében az lte tdd 4G technológia. 
eddig 40 lte tdd hálózat áll kereskedelmi célokra 
rendelkezésre 27 országban és 27 szolgáltató vezette 
be az lte szolgáltatásokat kizárólag a tdd üzemmódra 
alapozva, míg 13 mind a tdd és Fdd üzemmódon használja 
párhuzamosan.6 egy kevert lte Fdd/tdd hálózatban az 
Fdd használat felfelé irányuló átvitelre javíthatja a tdd 
sávval ténylegesen lefedett területet, és hatékonyabbá 
teszi a tdd-t a lefelé irányuló átvitelnél, ezzel is növelve a 
szélessávú mobil adatsebességet.

13 
hálózat alkalmazza a tdd és Fdd 
üzemmódot egyszerre

>116 
mobil szolgáltató 75 országban 
indított már el kereskedelmi  
hd hang szolgáltatást
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12 
a világon 12 mobilszolgáltató 
vezette be eddig a kereskedelmi 
volte-t

Wi-Fi hívások
az iparban lejátszódó legfrissebb fejlemények ma már 
lehetővé teszik a szolgáltatók számára, hogy lakossági  
Wi-Fi hívásokat vezessenek be, hiszen a legnagyobb 
klszülékgyártók a szolgáltatást már alapból beépítik 
az okostelefonokba. ez azt jelenti, hogy a fogyasztók 
szolgáltató által nyújtott hang szolgáltatásokat (sIm-alapon) 
érhetnek el saját otthonukban a saját Wi-Fi hozzáférési 
pontjukon, bármely internetszolgáltató segítségével (Isp). 
ez olyan felhasználók számára lehet előnyös, akiknek 
csak korlátozott vonalkapcsolt hang csatlakozása 
vagy volte elérése van otthon. a hang szolgáltatás a 
mobilszolgáltató evolved packet core hálózatán és az Ims 
hálózaton keresztül folyik. ez a volte-alapú szolgáltatások 
kiterjesztése a Wi-Fi elérésre, és zökkenőmentesen 

megvalósítható a hang- és videóhívások átadása az lte és 
a Wi-Fi között.

Mobil felhordóhálózatok
az igény a szélessávú mobil rendszerek felhordó 
(backhaul) kapacitásának növekedése iránt folyamatos. 
a bázisállomásonként szükséges teljesítmény jelentős 
mértékben változik, a megcélzott adatátviteli sebesség és a 
népsűrűség függvényében. 2020-ban a nagy teljesítményű 
bázisállomásokon várhatóan 1 Gbit/s tartományban lesz a 
felhordó teljesítmény igénye, míg ugyanez az érték a kisebb 
teljesítményű bázisállomásokon 100 mbit/s tartományban 
várható. a folyamatos újításoknak és további spektrumok 
rendelkezésre állásának köszönhetően mikrohullámon 
ma már telephelyenként több mint 1 Gbit/s biztosítására 
van lehetőség és a lehetőségek a 10 Gbit/s vagy a fölötti 
teljesítményt is megengedik.

ezekhez a megnövekedett kapacitásigényeknek a 
kielégítéséhez a mikrohullám és az üvegszálas kábel 
a két átviteli technológia, amely a leginkább alkalmas. 
az üvegszáloptikás átvitel szerepe és részesedése 
folyamatosan növekszik a mobil átviteli szolgáltatások 
piacán és a becslések szerint a bázisállomások több 
mint 40%-a lesz így bekötve 2020-ra. ma még a mobil 
felhordásban a mikrohullám az uralkodó technológia az 
egész világon. a mikrohullám köti be a bázisállomások 
60%-át és még 2020-ban is mintegy 50%-át.

~50% 
az összes telephely mintegy 50%-a 
még 2020-ban is mikrohullámmal 
kapcsolódik majd

és evolved packet core már csak szoftver frissítést 
igényel. ezen kívül volte képességekkel rendelkező 
lte okostelefonokra van szükség. a legfrissebb felső 
kategóriás lte okostelefonok közül sok már rendelkezik a 
beépített volte chippel és csak a szoftver frissítésére van 
szükség, hogy a volte szolgáltatásokat engedélyezze. 
a volte eszközök családja folyamatosan nő, a nagyobb 
okostelefon gyártók frissen dobják őket piacra. a 
világon az első volte hálózatot 2012 augusztusában 
dél-Koreában helyezték üzembe. eddig 12 szolgáltató 
indított el kereskedelmi volte szolgáltatást dél-Korea, az 
Usa, szingapúr, hong Kong és Japán területén. további 
szolgáltatók tervezik a volte bevetését 2014–2015 között.
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A vezeték nélküli hálózatokat nemsokára számos 
formában használja majd az ipar és a társadalom, nem 
csak beszédre és szélessávú mobil elérésre. 

az 5G a meglévő rádió elérések, felhő alapú és 
mag technológiák fejlett változatait egyesíti néhány 

új kiegészítő technológiával. Új felhasználási 
területek ezreit fogja kialakítani, és nagyobb 
forgalmat, több eszköz és többféle eszköztípust 
generál – még olyanokat is, amelyeknek más az 
üzemi követelménye. az 5G tehát sokkal többet 
ad, mint csupán a teljesítmények növekedését.

a vezeték nélküli hálózatokat eredetileg arra építették ki, 

hogy beszédet és üzenetküldést szolgáljanak ki és csak 

korlátozott adatkapcsolatot kínáltak. a 3G szolgáltatások 

és okos eszközök bevezetésével a mobiltelefon alapú 

szélessáv tágabb körben is elérhetővé vált, lehetővé téve 

az embereknek, hogy zenét hallgassanak és mozgóképet 

nézzenek, böngésszék a világhálót és részt vegyenek a 

közösségi média tevékenységeiben. a 4G a mobiltelefon 

szélessávú élményének felgyorsításáról és javításáról szólt. 

az 5G már más teljesítmény szinteket céloz. a jelenlegi tervek 

a következőket ígérik:

Alkalmazások lefedettsége 10 Gbit/s-
ot meghaladó adatsebességgel

Hálózati késleltetés kevesebb, mint 
1 ezredmásodperc

A kapacitások ezerszeresükre 
bővíthetőek

Energiahatékonysági nyereség átvitt 
bitenként ezerszeres

5G

noha ezek a fejlesztések igen meggyőzőek, még csak 
közelébe sem érnek az 5G teljes hatásához. a mobiltelefonos 
technológiák fejlődésének eleddig nagy részben a 
gyorsabb és jobb széles sávú mobiltelefonos szolgáltatások 
követelményei voltak a hajtóereje – az átviteli sebességek 
például 10 Kbps-ről 1 Gbit/s-re nőttek, ami 100 000-szeres 
növekedés. a jobb mobil-szélessáv még továbbra is mozgató 
erő az 5G mögött, de semmiképpen nem az egyetlen.

a középpontban nagyrészt a vezeték nélküli rendszerek 
olyan képességekkel való ellátása áll, amelyek lehetővé 
teszik számukra a 2020-ra és azt követően megjelenő új 
és izgalmas felhasználási területek kiaknázását. Ilyenek 
lehetnek:

nem lehet külön rendszert építeni a vezeték nélküli 
csatlakozás minden egyes lehetséges új felhasználási területe 
köré. ehelyett inkább nagyon rugalmas 5G rendszereket 
kell kialakítani, amelyek különféle követelményekkel 
rendelkező alkalmazások széles köre számára egyszerre 
nyújtsanak kapcsolódási lehetőséget. Így az 5G korában 
egy szolgáltatónak már csak egyetlen fizikai hálózati 
infrastruktúrára lesz szüksége, hogy nagy számú különálló 
hálózat szeletet tudjon támogatni (virtuális hálózatok), ahol 
több eltérő alkalmazást tud futtatni egyidejűleg.

ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázásához új funkciók 
szükségesek. a gép a géppel történő kommunikációt 
végrehajtó alkalmazásokhoz például a következő területeken 
kell fejlesztéseket elérni:

 >  a rádiós hozzáférésben csatlakozó eszközök 
akkumulátorainak igen hosszú hasznos élettartamát 
lehetővé tévő megoldásokat

 >  a maghálózaton a hagyományos forgalmi keresztmetszettől 
nagy mértékben eltérő forgalommal rendelkező eszközök 

média: tömegpiacon személyre 
szabott televízió

Kritikus gép típusú kommunikáció: 
távolról irányított gépek veszélyes 
környezetben

masszív gépi típusú kommunikáció: 
nagy számú érzékelő és egyéb 
beágyazott eszköz összekötése úgy 
megtervezve, hogy az akkumulátorok 
legalább 10 évig kitartsanak

Fejlett vállalkozási alkalmazások

5G – Élet a  
Hálózatba Kapcsolt 
Társadalomban
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közötti kapcsolatok kezelését

 >  a támogató rendszerekben az eszközök biztosítását és 
kezelését

végül a hálózatnak olyan eszközöket kell támogatnia, amelyek 
nem túl bonyolultak, hogy nagy tömegben lehessen alacsony 
költséggel alkalmazni őket – például érzékelők vagy mérő 
alkalmazások.

a rugalmasság és automatizálás a legfontosabb a különféle 
funkciójú eszköz típusok kezeléséhez. Ide tartozik a dinamikus 
felhő alapú számítástechnika (a hálózatok virtualizálásának 
rugalmas vezérlése is ide tartozik – a hálózatba kapcsolt felhő). 
a virtualizálás mellett (virtuális gépek kialakítása közönséges 
hardveren) a fejlett összehangolás, dinamikus újra bevetés és 
megosztott adatközpont topológia előnyeit is teljes mértékben 
ki kell aknázni.

miközben az 5G-val kapcsolatos kutatások jelentős része a 
felhasználási területek és követelmények azonosítását célozza, 
a kutatás tovább folyik a kulcsfontosságú technológiák 
területén is. a rádiós területen ezek közé tartoznak az alábbiak:

az lte fejlődése során lehetőség nyílik ezek közül az 
5G rádiós technológiák közül soknak a bevetésére ami 
által az lte az 5G rádiós megoldások része lehet még 
2020 után is. más fejlesztésekre is szükség lesz az új 
frekvenciasávok kihasználásához, beleértve azokat is,amelyek 
kiosztására várhatóan az 2019-ben megrendezésre 
kerülő rádiókommunikációs világkonferencián (World 
radiocommunication conference, Wrc) kerül sor.

a maghálózatban már meg is kezdődtek ezek a fejlesztések a 
szoftver alapú hálózatépítéssel (software-defined networking 
sdn) és a virtualizálással, amelyek az 5G alapját fogják 
adni. ezek a technikák megengedik a szolgáltatók részére, 
hogy forrásaikat egy közönséges fizikai hálózaton belül több 
virtuális hálózatra, vagy más néven „szeletekre” konfigurálják, 
amelyekben mindegyik olyan jellemzők együttesével 
rendelkezik, amelyeket a hálózatba kapcsolat társadalom által 
elvárt különféle alkalmazások igényelnek.

a támogató rendszerek és technológiák területén amilyen 
az analitika, automatizálás, öngondoskodó és önellátó 
kapcsoló felületek és portálok kialakítása, szintén folyamatos 
lesz a fejlődés. egyértelmű váltás lesz a hálózatra alapozott 
fontos teljesítmény mutatók (KpI) felől a szolgáltatások 
és alkalmazások alapján történő mérés felé, amelynek 
középpontjában az egyes hálózati szeletekre kialakított 
szolgáltatási szintű megállapodások lehetővé tétele áll (sla).

a felhasználói bizalom megőrzéséhez kritikus fontosságú 
az adatvédelem és személyes adatok védelme,amelyeknek 
minden tartományban és minden adatnál egységesnek kell 
lennie. a mobiltechnológiák minden új nemzedéke újabb 
és újabb biztonsági jellemzőkkel jelenik meg. ezek alapvető 
fontosságúak ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a bizalmat 
és védeni lehessen az üzleti modelleket az adott pillanatban 
beazonosítható veszélyek ellen. bár az 5G még nincs teljesen 
meghatározva, az már világos, hogy az adatbiztonságot és 
személyes adatok körét védő mechanizmusoknak moduláris 
jellegűeknek és frisseknek kell lenniük, ha egy jelentős 
mértékben kibővült felhasználási területet kell ellátniuk 
védelemmel.

a hálózatba kapcsolt társadalom folyamatosan fejlődik 
és a vezeték nélküli hálózatok egyre több helyen történő 
alkalmazása ennek a fejlődésének az irányát és formáját 
erőteljesen befolyásolja. az lte új jellemzői jelennek majd 
meg az 5G felé vezető úton. várható, hogy az összes ItU 
követelményt kielégítő ötödik generációs rendszereket 
2020-ban és azt követően fogják kereskedelmi, üzleti célú 
kialakításban alkalmazni.

A vezeték nélküli hozzáféréssel született nemzedék

A mobil telefónia 
megszületése

~1980

1G

Mobiltelefon 
mindenkinek

~1990

2G

A mobil szélessávú 
kapcsolatok születése

~2000

3G

Fejlettebb mobil- 
szélessáv

~2010

4G

A hálózatba kapcsolt 
társadalom kiszolgálása

~2020

5G

A spektrum allokáció rugalmasságának 
növelése 

Továbbfejlesztett antenna 
technológiák kidolgozása

M2M kommunikáció engedélyezése

Hozzáférés és átvitel integrálása valamint 
multi-hop technológiák

Állomások koordinálása

A felhasználtó spektrum kiterjesztése 
magasabb frekvencia sávokra is
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VIDEÓ ELŐFIZETÉSEK 
NÖVELIK A FORGALMAT

Mobil hálózaton és Wi-Fin 
töltött összes nézettségi idő 
(felhasználónként havonta 
eltöltött átlagos idő percekben, 
szolgáltatásonkénti bontásban)

413

329

32

Okostelefon felhasználók az Egyesült Államok területén, 
akik különféle videó szolgáltatásokat használnak

Forrás: ericsson consumerlab elemző platform, comscore mobilmetrix, Us –2014. július 
alap: minden okostelefon felhasználó, aki havonta rendszeresen valamilyen meghatározott videó szolgáltatást vesz igénybe az interneten keresztül – 2014 július

3% 3%3%

15%

70%

248
netflix

Youtube

hulu plus

directv

Youtube

hulu plus

Google play movies  
(mobile app)

directv

A közösségi média felhasználók 
körében világszerte megszokottá 
vált, hogy videókat osztanak meg, 
üzeneteket küldenek és hivatkozásokat 
raknak fel.  

a Youtube a legtöbb piacon a vezető 
videó szolgáltatás, rendszerint bármelyik 
mobiltelefon hálózat teljes videó 
forgalom1 volumenének 40–60%-át 
adja. az ericsson consumerlab2 
elemzése azt mutatja, hogy a Youtube 
a legnépszerűbb videó szolgáltatás 
az egyesült Királyság, az egyesült 
államok és Japán területén. az 
egyesült Királyságban az UK 
okostelefon felhasználók 70%-a, 
napi rendszerességgel használja az 

internetet, látogatja a Youtube oldalait 
legalább havonta egyszer. a számadat 
67% az egyesült államok és 30% Japán 
esetében, ahol a szolgáltatás kicsit 
lassabban terjedt el az angol nyelvű 
gyökerei miatt.

Ugyanakkor az előfizetéses videó 
szolgáltatások, mint amilyen a 
netflix szintén egyre népszerűbbé 
válnak az okostelefonokon, és 
ezeket a szolgáltatásokat viszonylag 
gyakrabban veszik igénybe szélessávú 
mobiltelefonon mint Wi-Fi-n. androidos 
okostelefon felhasználók körében 
a netflix forgalom 30%-a mobil 
szélessávon bonyolódik, míg a Youtube 
forgalomnak csak 20 százaléka.

noha a teljes mobil videóforgalmat a 
Youtube uralja, az egy felhasználóra 
eső mobil szélessáv adatfogyasztás 
növekedését inkább az előfizetéses 
videó szolgáltatások generálják.

a mobil szélessáv használók körében 
azok, akik korlátlan adatforgalmú 
előfizetést választanak, hajlamosabbak 
több filmet nézni, mint azok, akik 
korlátozott adatforgalommal 
rendelkeznek.

Előfizetéses, illetve ingyenes videó 
szolgáltatások
a fogyasztó szemszögéből nézve 
az egyesült államok diktálja az 
iramot az okostelefon felhasználás 
és videó fogyasztás tekintetében. a 

comscore’s mobil metrix Us panel 
adatokra vonatkozó elemzése, 
amely a 18 év feletti okostelefon 
tulajdonosokra vonatkozott, már kicsit 
pontosabb betekintést enged az egyes 
meghatározott videó szolgáltatások 

fogyasztásába. a Youtube a videó 
tartalom összegyűjtésében első, és 
az okostelefon tulajdonosok 70%-a 
használja, míg az előfizetéses netflix 
szolgáltatást havonta csak 15% veszi 
igénybe.

1 az ericsson mérései alapján ázsia, európa és amerika egyes kiválasztott kereskedelmi hálózatain. 
2 a nielsen elemzése készüléken mért adatokból 15 éves és afölötti okostelefon felhasználók csoportját képviselő szegmensben.

netflix
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amikor azonban arról van szó, hogy 
ki mennyi időt tölt filmek nézésével a 
képernyő előtt, a netflix egyértelműen 
vezet a Youtube előtt. a netflix nagyobb 
nézettségi ideje azért lehet, mert a 
fogyasztók ezt a szolgáltatást főként 
mozi és televíziós filmek megtekintésére 
használják, amelyek rendszerint sokkal 
hosszabbak, mint a Youtube-on 
rendelkezésre álló tartalom.

a nézők gyakran ingyenes és 
előfizetéses szolgáltatásokon is néznek 
filmeket. a consumerlab elemzése a 
comscore’s mobil metrix Us adataiból 
azt mutatja, hogy az okostelefon 
felhasználók 19%-a nem csak a 
Youtube-ot, de a netflix-et is nézi.

ezen nagyobb felhasználói bázis miatt 
a teljes Youtube forgalom mintegy 
30%-kal nagyobb, mint a teljes netflix 
forgalom az android okostelefon 
felhasználók körében mobil hálózatokon. 
Ugyanakkor, ha a Wi-Fi/vezetékes 
szélessávú és mobil hálózat forgalom 
volumeneket hasonlítjuk össze az 
egyes szolgáltatások esetében, akkor 
azt kell tapasztalnunk, hogy a Youtube 
forgalom 20%-a és a netflix forgalom 
nagyjából 30%-a mobil hálózatokon 

bonyolódik. összességében ez azt 
eredményezi, hogy az egy felhasználóra 
eső teljes forgalom netflix esetében 
mobil hálózatokon három és félszerese 
az egy felhasználóra eső teljes Youtube 
forgalomnak.

Így tehát, noha a teljes mobil videó 
forgalomban még mindig a Youtube 
áll az első helyen, az egy felhasználóra 
eső adatfogyasztást mobil szélessávon 
inkább az előfizetéses videó 
szolgáltatás, a netflix nyomja meg.

Átalánydíjas felhasználók több videót 
néznek mobil szélessávon 
a számlázási csomagok kedveltsége 
tekintetében a videó szolgáltatások 
fogyasztói nagyrészt az általuk korlátlan 
hozzáférésűnek tekintett csomagokat 
részesítik előnyben. az egyesült 
Királyságban az átalánydíjas fogyasztók 
66%-a nézi a Youtube-ot, átlagosan 
havonta 48 alkalommal és egy-egy 
alkalommal átlagosan megközelítőleg 
5 percig. az egyesült államokban az 
átalánydíjas fogyasztók 51%-a nézi 
a Youtube-ot, átlagosan havonta 75 
alkalommal és egy-egy alkalommal 
átlagosan megközelítőleg 8 percig. az 
egyesült Királyságban és az egyesült 

államokban az átalánydíjas videó 
előfizetők kétszer annyi adatforgalmat 
bonyolítanak, mint a korlátozott 
hozzáférésű felhasználók.

Japánban az átalánydíjas fogyasztók 
49%-a nézi a Youtube-ot, átlagosan 
havonta 69 alkalommal és egy-egy 
alkalommal átlagosan megközelítőleg 9 
percig. Japánban az átalánydíjas videó 
előfizetők tízszer annyi adatforgalmat 
bonyolítanak, mint a korlátozott 
hozzáférésű felhasználók. a Youtube 
videókat többen nézik az átalánydíjasok, 
mint a korlátozott adatcsomagosok. a 
japán fogyasztók mintegy 60%-ának 
van korlátlan előfizetése, ami miatt 
kevésbé aggódnak a költségek miatt 
filmnézés közben.

ebből eredően az átalánydíjas 
fogyasztók mind a Youtube és az 
előfizetéses videó szolgáltatások 
esetében több videót néznek mobil 
szélessávon mint a korlátozott 
csomaggal rendelkező felhasználók.

Havi adat fogyasztás 
(MB, Netflix vagy YouTube felhasználó szerinti bontásban)

Forrás: ericsson consumerlab elemző platform – nielsen odm 2014. szeptember 
alap: android okostelefon felhasználók, akik az internetet telefonon keresztül napi rendszerességgel használják és igénybe veszik 
a Youtube és netflix szolgáltatásait (Us)
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A VIDEÓ STREAMING 
MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
A fogyasztók egyre inkább keresik az olyan online 

videó szolgáltatásokat, amelyek folyamatosan növekvő 

mennyiségű tartalom forrással rendelkeznek – és elvárják, 

hogy a videót zökkenőmentesen le lehessen játszani és jól 

legyen látható a mobil eszközeiken. 

ezen igények kielégítésének érdekében folyamatos változások 

történtek mind a felhasználói élmény mind pedig a videó mobil 

szélessávú hálózatokon történő közvetítése terén.

a folyamatos filmnézés igen komoly adatforgalom 

mennyiséget képez  − egyetlen perc a mozgóképből több adat 

átvitelét igényli, mint lényegében bármely más alkalmazás 

vagy szolgáltatás. a forgalmat az eszközök képernyőinek 

mérete és felbontása is befolyásolja, akárcsak a nézettségi 

mintázatok és időtartam. a videó forgalom mennyisége 

és növekedése miatt a minőség és hatékonyság két olyan 

tényező, amit fel kell tárni.

az ericsson mobil-szélessávon bonyolított forgalommérései 
szerint a videó járul hozzá a legnagyobb mértékben a forgalom 
volumenéhez. a teljes globális forgalomból kiszakított 
részesedése 2020-ban várhatóan megközelítőleg 55%-
ra nő a 2014-es 45%-hoz képest. ez a növekedés jórészt 
annak tudható be, hogy a videó streaming szolgáltatások 
mobil- szélessávon történő nézése egyre népszerűbb, egyre 
több tartalom jelenik meg videó formájában és a mobil videó 
élményének minősége folyamatosan javul az egyre nagyobb 
teljesítményű eszközök miatt (nagyobb képernyők, magasabb 
felbontás).

a videó forgalom teljes részesedése a mobilhálózaton a 
hálózat fejlettségének és az adatforgalmi csomagoknak a 
függvényében változik (a hálózat és az adatforgalmi csomagok 
rendszerint korrelálnak: az lte előfizetésekben rendszerint 
nagyobb adatcsomagok találhatók.)

A videoforgalom aránya a hálózati forgalmi 
mérések alapján

4G uralta 
hálózatok

45–55%

3G uralta 
hálózatok

30–40%

2G uralta 
hálózatok

<15%

a videó minőségének javulása nagyrészt a színfalak mögött 
lezajló videó kódolással és tartalomszállító mechanizmusaival 
kapcsolatos, az alkalmazást mobil-szélessávú hálózatokra állító 
fejleményeknek köszönhető. Folyamatos technológiai fejlődés 
eredménye, hogy a videó online nézhető. a mai napig a vezeték 
nélküli hálózatok leginkább adatigényes szolgáltatása, ezért 
itt a súlypont mindig a minőség és hatékonyság jellemzőinek 
fejlesztésén van.

Jelentős mérnöki forrásokat emészt fel a felhasználói élmény 
megőrzése akkor, amikor streaming videót nézünk mobil-
szélessávon. a fejlemények közé tartoznak az új videó 
kódoló szabványok és szállítási mechanizmusok, amelyek 
mind a javuló felhasználó élményért, mind a jobb hálózati 
hatékonyságért felelősek.

Videó kódoló szabványok 
minden digitális videószolgáltatásnak szükséges van egy 
kódoló mechanizmusra a forrás hatékony tömörítése (kódolása) 
és a tömörített és a tartalom kiszolgáló gépe valamint a 
fogyasztói eszköz között átvitt adatok kitömörítése (dekódolása) 
érdekében. a modern kódoló programok akár századrészükre 
is képesek tömöríteni a videó jeleket, hogy a hálózat 
sávszélességének minél kisebb szeletét foglalják el átvitel 
közben, és mégis minél jobb minőségű filmélményt nyújtsanak. 
a szabványos videó kódolók mintegy tíz évvel ezelőtt kerültek 
a kísérleti stádiumból a mindennapokba, például a mpeG-2 
(h.262), mpeG-4 avc (h.264) és ma a hevc (h.265). a videó 
kódolás minden újabb nemzedékének legalább 40–50%-kal 
jobb tömörítési arányokat kell felmutatnia az előző nemzedék 
hasonló minőségi színvonalán ahhoz, hogy szélesebb körben 
történő alkalmazását elegendően gazdaságosnak tekintsék. 
minden újabb kódoló program megjelenése vagy ugyanolyan 
hálózati forrásokon jobb minőségben teszi lehetővé a 
mozgókép továbbítását, vagy ugyanolyan minőségben, de 
gyorsabban (kevesebb hálózati forrás igénybevételével).

Adaptív streaming
a netflix és más fizetős videó (vod) szolgáltatások létrejöttüket 
az adatfolyam sebességének a hálózati viszonyokhoz valós 
időben történő adaptálását végző technikáknak köszönhetik, 
ami különösen a mobilhálózatokon fontos. ez segíti a leállások 
és újraindítások megszüntetését, illetve elkerülhető vele a film 
újra pufferolása menet közben. a felhasználó számára messze 
jobban elfogadható az észlelt minőségben bekövetkező 
dinamikus változás, mint a leállás és újraindulás. az adaptív 
adatfolyam sebességgel (abr) működő átviteli rendszerek, 
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Videó adatforgalmi sebességek összehasonlítása egy érett mobil szélessávú hálózaton  adaptív, illetve nem adaptív 
adatfolyamok (streaming) használatakor
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az átlagosan rendelkezésre álló sávszélesség miatt szegmensekre bontott  videózási alkalmak (letöltési áteresztőképesség)
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mint az apple hls és a szabványosított mpeG- dash a film 
szétdarabolt „csonkjait” használják fel és úgy csomagolják 
be, hogy a fogadó eszköz folyamatosan változtathatja, hogy 
a teljesítménye és a hálózati sebesség függvényében jobb 
vagy gyengébb minőségű képet kér. Így egy dinamikus 
adaptációt alkalmazó videó szolgáltatás jobb minőséget tud 
biztosítani, amikor a hálózati viszonyok azt lehetővé teszik. 
ezzel szemben nehezebb viszonyok között sem szakítja meg 
az előfizető filmnézési élményét azzal, hogy lefagy a kép, 
hanem csak megszakítás nélkül átáll egy kicsit gyengébb 
képminőségre. egy fejlett mobil-szélessávú hálózaton végzett 
forgalom mérés szerint az adaptív sebességgel működő 
videóforgalom átlagos átviteli sebessége kétszerese volt a nem 
adaptívénak. a fenti grafikon mutatja az átlagos lefelé irányuló 
átviteltől függő videó megtekintéseket. látható belőle, hogy 
a nagyobb átlagos letöltési áteresztőképességgel rendelkező 
hálózatokon az átlagos átviteli sebesség a dinamikusan adaptív 
videó esetében magasabb, mint a nem adaptív esetében.

tekintettel a streaming videó forgalom elemzések és trendek 
alapján alkotott képre, a kódolással és alkalmazkodással együtt 
a következő megfigyelések tehetők: 

>  a legutóbbi kódoló nemzedék sokkal hatékonyabb módon 
teszi lehetővé a jobb képminőség rádiós hálózatokon történő 
továbbítását, jelentősen csökkentve a költségeket és javítva a 
felhasználói élményt.

>  az interneten nyújtott videó szolgáltatások megváltoztak 
az adaptív adatfolyam technológiák előretörésével. ezzel 
az összes Ip hálózaton nyújtott videó minősége megnő, de 
különösen a mobil-szélessávún.

>  az adaptív adatfolyam azt is jelenti, hogy a hálózaton 
rendelkezésre álló sávszélesség jobb lesz és ez 

automatikusan növeli a videóforgalom mennyiségét, miután a 
további rendelkezésre álló kapacitást is kihasználják.

a kódolásokon és az adaptív továbbításon kívül számos 
fejlett technikai újítás van, amelyek rádiós hálózatokon (ran) 
különféle médiumok továbbításának javítását célozzák meg. 
példa lehet az információ áramlás sebességének rádióbarát 
szabályozása és a szolgáltatás alapú tcp optimalizálás. 
ezeknek az az előnye, hogy növelik a hálózat hatékonyságát és 
takarékoskodnak a készülékek akkumulátorának energiájával.

az interneten nyújtott fizetős vod szolgáltatások egyre több 
országban állnak rendelkezésre, és megjelenik a videótartalom  
egyre több egyéb online alkalmazás részeként is; például 
hírekben reklámokban és közösségi médiában. a videó 
streaming teszi ki a világ mobil-szélessávú forgalmának 
jelentős részét. nagyobb az aránya a fejlettebb piacokon, 
ahol a nagyobb teljesítményű mobil-szélessávú hálózatok 
az előfizetők számára jobb felhasználói élményt nyújtanak. 
a hálózat optimalizálási technológiák és hatékonyság javító 
intézkedések előretörésével a videó úgy tűnik, továbbra 
is a mobil-szélessávú forgalom növekvő részét foglalja el 
és még nagyobb szerepet kap az előfizetők életében.

Forrás: ericsson mérések az ott által biztosított videó szolgáltatáson
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A BELTÉRI KAPCSOLAT 
ÉLMÉNYE

az interneten böngésző és a közösségi médiában 
aktív fogyasztók 41%-a teljesen elégedett beltéri 
csatlakozásának minőségével. ám ez a szám 16%-ra 
csökken, ha ugyanezen szolgáltatásokat szabadban 
akarják elérni (ideértve az ingázást is). a filmnézés vagy 
videó online megtekintésekor beltéren tapasztalt  
36%-os elégedettség 14%-ra esik vissza kültéren.

a legtöbb fogyasztónak van online szolgáltatásokhoz 
beltéri hozzáférése, de a felhasználási szintek életkortól, 
eszköztípustól függenek. a 23 ország internet felhasználói 
közül az idősebbek (60–69 év) sokkal szívesebben 
használják az online szolgáltatásokat beltéren, mint a 
fiatalok (15–24 év). az idősek 20-szor inkább néznek 
videót beltéren mint kültéren, míg fiataloknál ez az 
arány csak hatszoros. hasonló viselkedés tapasztalható 
online vásárláskor is – az idősek kilencszer szívesebben 
folytatnak ilyen tevékenységet zárt helyen, mint a fiatalok, 
akik csak négyszer annyira szívesen teszik ezt.

23 ország fiataljai használják az eszközöket 
online tartalom elérésére függetlenül attól, hol 
vannak. sőt ez a felhasználói csoport még többet 
használja az online szolgáltatásokat a szabadban, 
mint a társadalom egésze. a fiatalok által végzett 
legnépszerűbb online tevékenységek a szabadban 
a tv/videó nézés, a játék és az online vásárlás.

Forrás: ericsson consumerlab,  elemző platform 2014 
alap: az egyes szolgáltatásokat okostelefonon, tableten vagy pc-n 
használók, 23 ország

 

Napjaink több mint 85%-át töltjük beltérben. A mai 
csatlakoztatott világban a fogyasztók egyre inkább 
azonnali internet elérést igényelnek függetlenül attól, 
hogy beltéren vagy a szabadban vannak.  

az ericsson consumerlab egyik vizsgálata 47 167 
válaszadóval 23 országban, internetes és személyes 
módszertannal készült. a vizsgálat kimutatta, hogy a 
fogyasztók elégedettebbek, amikor beltéren érik el az online 
szolgáltatásokat, mint amikor a szabadban használják 
azokat. ennek ellenére a fogyasztók hajlamosabbak többet 
fizetni a beltéri kapcsolatuk minőségének javításáért, 
aminek körébe tartozik a jobb lefedettség, nagyobb 
sebesség és stabilabb internet kapcsolat is.

mind a 23 országban nagyobb a hajlandóság a beltéri 
csatlakozás minőségének javítására mint kültéren. a 
legnagyobb számú, csak mobil-szélessávú felhasználókat 
felmutató országokban hajlandóak az emberek a leginkább 
többet fizetni az ilyen javításokért.

általánosságban elmondható, hogy a mobil-szélessávú 
felhasználók nagy része hajlandó kapcsolatának javításáért 
többet fizetni. 61% kész többet fizetni a beltéri és 38% a 
kültéri élmény javítása érdekében. ezek a számok a csak 
vezetékes széles sávú/Wi-Fi felhasználók körében sokkal 
kisebbek.1

Beltéri elégedettség és kültéri elégedettség 
összehasonlítása

KÜLTÉRI ÉLMÉNY

BÖNGÉSZÉS, ELÉRÉS, 
KÖZÖSSÉGI HÁLÓ

KÜLTÉRI ÉLMÉNY

VIDEÓ, TELEVÍZIÓ, FILMEK 
NÉZÉSE AZ INTERNETEN

BELTÉRI ÉLMÉNY

BÖNGÉSZÉS, ELÉRÉS, 
KÖZÖSSÉGI HÁLÓ

BELTÉRI ÉLMÉNY

VIDEÓ, TELEVÍZIÓ, FILMEK 
NÉZÉSE AZ INTERNETEN

1 a felhasználók csak Fbb/WiFi, mbb vagy mindkettő kategóriába osztása azon alapszik, hogy a válaszadók hogyan érzékelik internet elérésüket.

41%

16%

14%

36%
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a mobil-szélessáv és a csak vezetékes szélessáv/
Wi-Fi felhasználók egyaránt hajlandóak többet 
költeni a jobb elérésre, akárhol vannak is. 
a mobil-szélessávú felhasználók azonban 
szívesebben költenek a beltéri elérésre (61%).

azok a felhasználók, akik kültéren és beltéren egyaránt 
használják az internet szolgáltatásokat, nagyobb 
érdeklődést mutatnak a jobb minőségű kapcsolat 
iránt, ha több on-line tevékenységet is végeznek. 
megjósolható, hogy közülük sokan, akik videót néznek, 
mindként környezetben hajlamosabbak többet fizetni 
a jobb kapcsolatért– 60% fizetne többet a jobb beltéri 
kapcsolatért és 47% a jobb kültéri kapcsolatért. érdekes 
módon a legnagyobb különbség a zene területén 
található, itt 56% fizetne a jobb beltéri kapcsolatért, de 
csak 35% tenné meg ugyanezt külső térben. a hálót 

böngésző és közösségi kapcsolatokat is fenntartó 
fogyasztók 54%-a illetve 56%-a fizetne a jobb beltéri 
és 39% illetve 40% a jobb kültéri kapcsolatért.

mind a 23 országban nagyobb a hajlandóság arra, 
hogy többet fizessenek beltéren a csatlakozásért, mint 
kültéren. a legnagyobb számú, csak mobil-szélessávú 
felhasználókat felmutató országokban hajlandóak 
az emberek a leginkább többet fizetni a beltéren 
tapasztalható élményért. megjegyzendő, hogy Uruguay, 
ahol a legjobban kiépített a vezetékes szélessávú 
infrastruktúra2 és a legnagyobb a csak vezetékes 
szélessávú/Wi-Fi felhasználók száma a tanulmányban 
szereplő országok közül, a legnagyobb százalékban 
adott olyan válaszadókat, akik szívesen költenének 
a jobb beltéri és nem a jobb kültéri kapcsolatra.

Forrás: ericsson consumerlab, elemző platform 2014 
alap: az egyes szolgáltatásokat okostelefonon, tableten vagy pc-n 
használók, 23 ország

ericsson consumerlab, elemző platform, 2014 
alap: az egyes szolgáltatásokat okostelefonon, tableten vagy pc-n 
használók, 23 ország

Beltér vagy kültér – fizetési hajlandóság a jobb internet kapcsolatért
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Beltéren vagy kültéren – a jobb internet kapcsolatért való fizetési hajlandóság 
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videó zene Játék munkával   
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tevékenys.

vásárlás böngészés Közösségi
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40%

61%

16%

38%
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beltér – jobb internet kapcsolatért 
való fizetési hajlandóság

csak mobil- 
szélessáv  
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Kültéri – jobb internet kapcsolatért 
való fizetési hajlandóság

mindkettő

kültér 

2 a világbank számadatai alapján a vezetékes szélessáv elterjedtsége Uruguay-ban 2013 végén 21% volt, egész latin-amerika területén a legmagasabb.
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A VÁROSI ÉLET KÉZJEGYE
A világ lakosságának több mint fele él városokban és a jelen előrejelzések 
szerint ez 2050-re kétharmadra emelkedik.1

a városi élet egyre inkább elterjed mindenhol a világon 
és ezért létfontosságú, hogy annak sajátosságait, illetve 
a nagy városi központok között jelentkező eltéréseket 
is jobban megértsük, akár kulturális, akár gazdasági 
jellegűek  is azok. a városi élet nyomai egyértelműek a 
mobiltelefonok forgalmi profiljában, amelyek feltárják, 
hol a legaktívabbak az emberek napi életvitelük során. a 
mobiltelefonok aktivitás képe világosan megmutatja, hogy 
használják egyes városi kerületek lakói a mobiltelefon 
szolgáltatásokat, aminek a révén tényleges forgalom 
alapú területhasználati térkép állítható össze, amelynek a 
segítségével megismerhető az is, hogy a világ városainak 
területén hol vannak közös vonások.

a munkahelyek elhelyezkedésének folyamatos 
változásai és a városlakók belső vándorlása 

szükségessé teszi az alkalmazkodó várostervezést. 
egy-egy város szerkezetének a népszámlálási adatokon 
alapuló elemzését jól kiegészítheti a forgalom-alapú 
területhasználat feltárása. ez segítheti a hatóságokat a 
változó városi környezet kihívásainak kezelésében és olyan 
városi infrastruktúra kialakításában, amely megfelel a jövő 
kihívásainak is. ha a mobiltelefon forgalom gyakrabban 
és automatikusan frissíthető adatait használjuk, az így 
nyert információ sokkal jobban tükrözi a modern város 
életét. new Yorkban például egyes gyárterületeken, 
mint amilyen a nyugati staten Island, jobban hasonlít 
az élet a lakóövezetekhez, mint más ipari területekéhez. 
egy másik példában a déli central park forgalom mintái 
hasonlóbbak a kereskedelmi és üzleti területekhez, mint a 
lakóövezetekhez.

1 Un habitat, state of the World’s cities, 2010/2011
2  a nYc területi szabályozása, nYc várostervezési osztálya 2011 alapján

Földhasználati kategóriák és a mobil forgalom 
mintázatának összevetése

New York

lakóterület

vegyes/lakóterület

Üdülőövezet
Kereskedelmi 
terület
Üzleti terület

A várostervezés megújítása a forgalom alapú 
területhasználat megfigyelésével
a mobil szélessávú hálózatok lehetővé teszik, hogy a 
felhasználók alkalmazások széles körét vegyék igénybe, 
amelyek megválasztása függ attól, hol vannak és 
mikor. lakóterületen sokan az időjárási előrejelzések 
megtekintésével kezdik a napot, híreket olvasnak 
vagy közösségi háló alkalmazásokat használnak, míg 
esténként filmet néznek, játszanak vagy kommunikálnak, 
beleértve az sms széles körű használatát is.

az üdülő, szabadidő eltöltésére alkalmas területek, 
vidámparkok, golfpályák, közparkok használata 
hasonló a lakossági övezetekéhez, de itt a hét végén 
jelentősen megnő a forgalom. az üzleti területeken 
az emberek nagy intenzitással hívják vagy írnak 
üzletfeleiknek és üzlettársuknak, főként munkaidőben. 
a kereskedelmi területek az üzleti negyedekhez 
hasonlóak, de kora este is nagyobb az aktivitás.

 

hivatalos népszámlálási adatokon 
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Normalizált jelzési aktivitás egy tipikus hét során

péntek szombat vasárnap

PARTNERI KAPCSOLATOK LÜKTETÉSE 
a cikket az ericsson az mIt senseable city 
laboratóriumának közreműködésével készítette.
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Mobil forgalom mintázatok összehasonlítása London, New York és Hong Kong esetében

amikor london, new York és hong Kong kombinált adatait 
elemezzük, a városok fő üzleti központjai emelkednek ki, mint 
sűrű csoportok, amelyek egymásra erősen hasonlítanak.

ezzel szemben a lakossági övezetek kézjegye jelentősen 
eltér egymástól. a globalizáció alakítja a nagy városok 
pénzügyi és kormányzati központjaiban a tevékenységek 
mintázatát, ám az otthoni tevékenységeket továbbra is 
a helyi kulturális tényezők határozzák meg. vagyis az 
üzleti területek az egész világon hasonló kommunikációs 
mintázatot mutatnak, és a kereskedelmi, valamint 
ingázási középpontokban is van közös. másrészről a 
lakó- övezetek az emberek egyedi csoportjait képezik le. 

A forgalom napi dinamikája
az idő szerint csoportosított mobiltelefon forgalom térképek 
azt tárják fél, hol tevékenykednek az emberek. ezt az 
információt a népszámlálási adatok kiegészítésére lehetne 

felhasználni. ezek a térképek sokkal naprakészebbek, mint 
a népszámláláson alapulók, viszonylag olcsóbban el is 
készíthetők és sokkal dinamikusabbak. a munkába ingázás 
napi dinamikája például stockholm területén jól illusztrálható 
a mobiltelefon forgalom sűrűségével Kista – svédország 
legnagyobb vállalati területe – és a városközpont területein 
egy átlagos nap lefolyása során.

A forgalom mintázatának elemzéséből levonható 
következtetések
a szolgáltatók már most is adaptálják hálózatuk beállításait, 
hogy sikerüljön megbirkózniuk a hétköznapok és a 
hétvégék eltérő forgalmi profiljaival. az automatizált hálózat 
irányításban és üzemeltetésben bekövetkezett fejlemények 
nap közben is dinamikus konfigurálást tesznek lehetővé, ezzel 
a rendelkezésre álló hálózati forrásokat a lehető legjobban 
tudják kihasználni. ezzel szintén nő a hálózat teljesítménye és 
energiahatékonysága is.

A napi ingázás a mobilforgalom sűrűségével leképezve Stockholmban

lakóövezet hong Kong-banFőbb üzleti központok mindhárom városban 

lakóövezet new York-ban

lakó- és üdülőövezetek londonban

Kereskedelmi és ingázó központok londonban vegyes egyéb hong Kong-ban
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London New York Hong Kong

04.00

00.0020.00

24 ÓRA
06.00

18.00

08.00

16.00

Kista

Kista

Kista

Kista

Kista

Kista

Kista

városközpont

városközpont

városközpont

városközpont

városközpont

városközpont

városközpont

városközpont

12.00 Kista



30 erIcsson mobIlItásI Jelentés 2014 november

MOBIL SZÉLES SÁVÚ 
SPEKTRUM
Az emberek egyre inkább igénylik az újszerű szolgáltatásokat 

és még fejlettebb alkalmazásokat, ezért a következő év 

fontos mérföldkő lesz a világ mobiltelefonos széles sávú 

kommunikációs szolgáltatásainak fejlesztése terén. 

2015 novemberében a nemzeti küldöttségek azért találkoznak 

az ItU rádió kommunikációs világkonferenciáján (Wrc-15) hogy 

megbeszéljék a további spektrumok lehetőségeit amelyekkel a 

mobiltelefonon bonyolított szélessávú forgalom kiterjesztését 

el lehet érni. döntésük kihatással lesz a mobiltelefonos széles 

sávú forgalom kapacitására és lefedettségére városi és vidéki 

környezetben egyaránt. a világon a városiasodás gyors 

terjedése új feszültségeket kelt a városokban. ezek a növekvő 

városok kihívások tucatjával kell szembenézzenek a városi 

mobilitás és szállítás, vagyonvédelem és az egészségügyi 

valamint oktatási szolgáltatások elérhetősége terén. Ki lehet 

alakítani olyan mobil-szélessávú kommunikációs rendszereket 

amelyek hasonló szolgáltatásokat nyújtanak városon és 

vidéken. Jelenleg folyik a magasabb frekvenciák, az l-sáv 

(1,5 Ghz), az s-sáv (2,8 Ghz) és a c-sáv (4 Ghz) vizsgálata, 

hogy miképpen lehet a városi környezetben jelentkező új 

kommunikációs igények kielégítésére felhasználni őket. további 

spektrum forrásokat is vizsgálnak szélessávú mobiltelefonok 

számára az alacsonyabb sávokban is (600 mhz), amelyekkel 

a hálózat kapacitását és lefedettségét vidéki környezetben 

lehetne növelni.

Nagyobb frekvenciák a jövő városaiban
a sűrűn lakott városi területeken szükség van a 

négyzetkilométerenként nagy és nagyon nagy kapacitással 

rendelkező mobilhálózatok kiépítésére. ezt a magasabb 

frekvencia sávok esetében a sávszélesség növelésével vagy 

a nagyobb kapacitás érdekében több cella kialakításával 

lehet elérni. az igényesebb szolgáltatások két vagy több sáv 

aggregálását is igényelhetik. ha a 20 mhz-es vivő csatornákat, 

amelyeket rendszerint városi körülmények között használnak, 

aggregáljuk, például az 1800 mhz és 2,6 Ghz sávokban, akkor 

a szolgáltatások adatátviteli csúcssebessége 150 mbps-ről 

300 mbps-re növelhető. a kommunikációs szolgáltatások 

iránt a városokban egyre növekvő igény kielégítésére a 4G/

lte-fejlett hálózatok a következő néhány év során akár öt 

rádiós vivőcsatorna összesítésével már több mint 1 Gbit/s 

csúcssebességet fognak elérni az adatátvitel terén.

Alacsonyabb frekvenciákkal a vidék bevételéért  
a ritkán lakott területeken négyzetkilométerenként közepestől 

nagyig terjedő hálózati kapacitásra van szükség. miután 

viszonylag kicsi az emberek koncentrációja, viszonylag nagy 

mobiltelefon hálózati cellák is elegendőek a lefedéshez és 

ezeket költséghatékonyabban lehet alkalmazni az alacsonyabb 

frekvenciájú sávokban. ezért a vidéki felhasználók hasonló 

élményben részesülhetnek, mint a városokban élők. ha 

a vidéki környezetben rendszerint használt 10 mhz-es 

átviteli csatornákat aggregáljuk például a 700 mhz-es 

és 800 mhz-es sávokban, akkor a szolgáltatások átviteli 

csúcssebessége 75 mbit/s-ról 150 mbit/s-ra növelhető. 1 Ghz 

alatt harmonizáltabb spektrumra van szükség a széles sávú 

mobiltelefon hálózatokon, hogy az igényesebb kommunikációs 

szolgáltatásokat is támogatni lehessen vidéki környezetben.

A mobil szélessávú spektrum sávjainak más tulajdonságai vannak kapacitás és lefedettség terén
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MÓDSZERTAN

SZÓSZEDET

Az előrejelzések módszertana 
az ericsson rendszeresen készít előrejelzéseket a 

vállalati döntések és tervek, illetve a piaci kommunikáció 

alátámasztására. az ebben a jelentésben szereplő 

előfizetés és forgalom előrejelzés alapértékei különféle 

forrásokból származó tényadatok, amelyeket az 

ericsson belső adataival validáltak, beleértve a 

fogyasztói hálózatokon végzett kiterjedt méréseket is. a 

jövőbeli fejlődési irányokat a makroökonómiai trendek 

és felhasználói trendek alapján becsüljük (amelyeket 

az ericsson consumerlab kutat), figyelembe véve 

a piac érettségét, a technológiai fejleményeket illető 

várakozásokat és olyan dokumentumokat, mint az iparági 

elemzők jelentései, nemzeti vagy regionális szinten, a belső 

elemzésekkel és feltételezésekkel együtt. a tényadatokat 

felül lehet vizsgálni, ha a mögöttes adatok változnak – 

például ha a szolgáltatók frissebb előfizetési számokat 

közölnek.

a mobil előfizetések az összes mobiltechnológiát 

magukban foglalják. az m2m előfizetéseket nem vettük 

figyelembe. az előfizetéseket mindig a legfejlettebb 

technológia szerint határoztuk meg, amelynek használatára  

a mobiltelefon és a hálózat képes. a számokat kerekítettük, 

ezért a kerekített adatok összegzése a tényleges 

végösszegtől csekély eltérést mutathat.

a forgalom a mobil hozzáférési hálózatok összesített 

forgalmára vonatkozik és nem tartalmazza a dvb-h, 

Wi-Fi vagy mobil Wimax forgalmat. a hangforgalom nem 

tartalmazza az internetes telefont (voIp).

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 (Gsm, cdma 1x)

3G: harmadik generációs mobilhálózatok (Wcdma/hspa, lte, 

td-scdma, cdma ev-do, mobil Wimax)

4G: negyedik generációs mobilhálózatok (lte, lte-a)

5G: ötödik generációs mobilhálózatok (még nincs 

szabványosítva)

arpU: felhasználónkénti átlagos jövedelem, az egy felhasználó 

vagy egység által generált jövedelem 

hagyományos telefon: nem okostelefon

caGr: összesített éves növekedési ütem

cdma: code division multiple access, kód megosztásos 

többszörös hozzáfárés

dl: downlink, lefelé irányuló adatátvitel

eb: exabájt, 10 1̂8 bájt

edGe: enhanced data rates for Global evolution, megnövelt 

adatátviteli sebesség

Gb: Gigabyte, 10^9 bájt

Gsa: Global supplier association, beszállítói világszervezet

Gsm: Global system for mobil communications, globális 

mobilkommunikációs rendszer

hspa: high speed packet access, nagy sebességű 

csomagkapcsolt hozzáférés

lte: long-term evolution, hosszú távú fejlődés

m2m: machine-to-machine, gépek közötti kapcsolat

mb: megabájt, 10^6 bájt

mbb: mobil-szélessáv (cdma2000-ként meghatározva)

ev-do, hspa, lte, mobil Wimax és td-scdma)

mbit/s: megabit/sec

mobil pc: hordozható vagy asztali pc eszközök beépített 

cellás modemmel vagy külső Usb eszközzel

mobil router: olyan eszköz, amely mobilhálózaton keresztül éri 

az internetet, és Wifi vagy ethernet kapcsolattal köt össze egy 

vagy több klienst (pl. pc-k és táblagépek)

os: operációs rendszer

p2p: peer-to-peer, egyenrangú kapcsolódás

petabájt: 10 1̂5 bájt

okostelefon: mobiltelefon készülék nyílt operációs rendszerrel, 

pl. iphones, android os telefonok, Windows telefonok, de 

symbian és blackberry operációs rendszerekkel is

td-scdma: time division-synchronous code division 

multiple access

vlr: visitor location register, látogatói helyszín nyilvántartás

voIp: voice over Ip (Internet protocol), internetes telefon

Ul: Uplink, felfelé irányuló adatátvitel

Wcdma: Wideband code division multiple access
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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. az ericsson világvezető megoldásszállító 
a kommunikációs technológiák és szolgáltatások piacán. a hálózatba kapcsolt 
társadalom kialakulását olyan hatékony, valós idejű technológiákkal támogatjuk, 
melyek segítenek, hogy szabadabban tanuljunk, dolgozzunk és éljük életünket a világ 
minden fenntartható társadalmában.

vállalatunk infokommunikációs technológiákat, szoftvereket és komplett 
infrastruktúrákat kínál a távközlési hálózatüzemeltetők és más iparágak szereplői 
számára. napjainkban a világ mobilforgalmának 40 százalékát ericsson hálózatokon 
keresztül bonyolítják, ügyfeleink több mint 2,5 milliárd előfizetést szolgálnak ki 
infrastruktúránk segítségével. 

több mint 110 ezren foglakozunk az ügyfeleinkkel, több mint 180 országban. az 1876-
ban alapított ericsson székhelye a svédországi stockholmban van. a vállalat bevétele 
2012-ben 227,8 milliárd svéd korona (33,8 milliárd dollár) volt. az ericsson részvényeit 
a stockholmi nasdaQ omX és a new york-i nasdaQ értéktőzsdéken jegyzik.
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se-126 25 stockholm, svédország

telephone +46 10 719 00 00
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