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NGN – next generation networks, FMC – fixed-mo-
bile convergence, triple play, vagy a megfe-
lelô magyar kifejezések: nincs ma olyan, a

korszerû távközléssel, tartalomszolgáltatással, vagy
akár az Internettel foglalkozó elôadás, közlemény, ahol
e kulcsszavak egyike-másika ne szerepelne... A hang-
zatos kifejezések mögött valódi konvergencia-folyamat
megy végbe. A korábbi törekvések, az ISDN, majd ké-
sôbb az ATM alapú B-ISDN terve szolgáltatás-integráci-
ót ígértek ugyan, de az ISDN hálózat-integrációt valósí-
tott meg csupán, a B-ISDN pedig csak terv maradt. Köz-
ben a szélessávú média-elôállítás és -terjesztés egyre
inkább digitálissá vált, az Internet világában pedig a há-
lózati multimédia irányában történt nagyarányú fejlôdés.
Az NGN és a rokon elnevezésekkel illetett, nemrég kez-
dôdött és napjainkban is tartó folyamat végre valódi,
szolgáltatás-orientált konvergenciát jelent a különbözô
hálózatok között. 

Az ETSI definícióját idézve: 
„Az NGN távközlési szolgáltatások nyújtására képes

csomag-alapú hálózat, amely többféle szélessávú, QoS-
képes transzport-technológiát használ, és amelyben a
szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciók függetlenek az
alapul szolgáló transzporttal kapcsolatos technológiák-
tól. A felhasználók számára korlátozásmentes hozzáfé-
rést tesz lehetôvé a hálózatokhoz és a versenyben lé-
vô szolgáltatókhoz és/vagy a kívánt szolgáltatásokhoz.
Támogatja az általános mobilitást, ami a felhasználók-
nak egyenletesen, mindenhol elérhetôen biztosítja a
szolgáltatásokat.”

Az NGN fókuszpontjában a szolgáltatási platformok
állnak, kulcsszerepet játszik az IMS (IP Multimedia Sub-
system), amelyet elôször a mobil szabványosítási világ-
ban dolgoztak ki a harmadik generációs mobil rendsze-
rek számára, majd a távközlési világ „beemelte” az NGN
szabványosításába, az ETSI TISPAN referenciamodell-
jének részeként. Nem véletlen tehát, hogy e számunk
több cikke is az IMS-szel foglalkozik, azt különbözô ol-
dalról megvilágítva. 

Dely Zoltán cikke bevezetôül szolgál az NGN-hez, is-
mertetve fô célkitûzéseit, tulajdonságait és képessége-
it, majd körvonalazza alkalmazásának, bevezetésének
lehetôségeit. 

Ezt követôen Szabó Sándor és Bokor László a mo-
bil hálózatok fejlôdését mutatja be az egységes mobil
multimédia szolgáltatások irányába, melynek kulcsa a
3GPP által kidolgozott IMS. A cikk ismerteti az IMS mû-

ködési alapjait, architekturális sajátosságait és kulcs-
funkcióit. Gódor Balázs a fix távközlési hálózatok olda-
láról közelíti meg az újgenerációs hálózatok kialakulásá-
nak folyamatát, Láposi Levente és Zsigmond József cik-
ke pedig az IMS migrációs stratégiákkal foglalkozik és
megvizsgálja, milyen módon alakíthatóak át a meglévô
telekommunikációs hálózatok, szem elôtt tartva a rövid
távú üzleti szempontokat. 

Napjainkban a világ számos távközlési szolgáltatója
az NGN-elvek szerint fejleszti hálózatát. Sipos Attila és
szerzôtársai a Magyar Telekom lehetséges hálózatfej-
lesztési irányait mutatják be az NGN-elvek szerint szeg-
mentált hálózati részek alapján, a vezérlô és szolgálta-
tási szinten, az elérési hálózatok terén, továbbá az ag-
regációs és transzporthálózatok síkján. 

A telekommunikációs cégek számlázórendszerei a
legtöbb helyen szorosan egybeforrtak az informatikai
infrastruktúra többi back-office elemével. A helyzet azon-
ban meg fog változni, mivel az újgenerációs hálózatok
koncepcionális és technológiai változásai gyökeresen
átalakíthatják ezeket a rendszereket. Ary Bálint és Imre
Sándor ezeket változásokat mutatják be cikkükben. 

Az NGN-ben a szolgáltatás-hordozhatóság megva-
lósítását, a biztonsági, elszámolási kérdések megoldá-
sát tûzték ki célként az Open System Architecture (OSA)
szabványban. Az OSA alapelveinek, és egy konkrét al-
kalmazói megvalósításnak, a Parlay API-nek az ismerte-
tése a célja Schulcz Róbert cikkének. Az NGN legfonto-
sabb komponensét jelentô IMS rendszer multimédia hí-
vásvezérlô protokollja a korábban az IETF-ben kidolgo-
zott SIP (Session Initiation Protocol). Muhi Dániel cikke
bemutatja magát a protokollt, illetve azokat a bôvítése-
ket, melyek alkalmassá teszik egy azonnali üzenetküldô
(instant messaging) rendszer megvalósítására.

Végül felhívjuk a figyelmet egy érdekes, gondolatéb-
resztô cikkre: Tétényi István a néhány évvel ezelôtt Isen-
berg által publikált és nagy vitát kiváltott „buta hálózat”
koncepciót elemzi és gondolja újra az azóta bekövetke-
zett fejlôdés tükrében. 

E cikkünk fejlécében a „Vélemény” megjelöléssel ar-
ra szeretnénk buzdítani a probléma iránt érdeklôdôket,
hogy reflexióikat, gondolataikat juttassák el hozzánk, me-
lyeknek a késôbbiekben szívesen helyt adunk.

Paksy Géza, Szabó Csaba Attila,
BME Távk. és Telematikai Tsz. fôszerkesztô
vendégszerkesztô

Újgenerációs hálózatok – 
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1. Bevezetés

A beszédpiacot a fixhálózati elôfizetôszám és forgalom
folyamatos hanyatlása jellemzi. A mobil átvette a veze-
tést, és úton van ahhoz, hogy dominánssá váljon. Eb-
ben jelentôs szerepe van annak, hogy az eredeti sze-
repéhez tartozóan intelligens eszközöket használ, és
erre építve számos személyre szabható kényelmi funk-
cióval szolgál. A mobil hálózatok harmadik generációju-
kat építik, melyben megnövelt adatátviteli sebességek
és multimédia szolgáltatások jelennek meg.

Dinamikusan terjed az Internet, és a korábbi behí-
vásos elérést fokozatosan felváltja a szélessávú, folya-
matos hálózati jelenlétet nyújtó hozzáférés. Bôvülnek
az internetes szolgáltatások, az Internet multimédia há-
lózattá válik, amelyen a beszédtôl a videóig mindenfé-
le szolgáltatás megtalálható. Az Internet fejlôdése ma-
gával hozta a csomagkapcsolás, az IP (Internet Proto-
koll) elterjedését, az IP transzporthálózatok kiépülését,
megerôsödését, ami a jövô integrált hálózatának is ala-
pul szolgálhat. Az alapvetôen az internetezés számára
született szélessávú hozzáférés olyan elterjedtséget
és sávszélességet ér el, ami már meghaladja az Inter-
net igényeit. Ez a bôvülô bitfolyam-képesség lehetôvé
teszi a nagy átviteli sebességet igénylô szolgáltatások
bevezetését. A szélessávú hozzáférés további fejlesz-
tése már valósággal igényli a megfelelô tartalmat, a vi-
deó és más multimédia szolgáltatásokat. 

Az elôfizetôi készülékek körében gazdagon virágza-
nak a számos kényelmi funkcióval ellátott készülékek,
melyek jellemzôi az intelligencia, hordozhatóság, multi-
média képességek, csomag-protokollok. A cél ezek há-
lózatba kapcsolása, kiszolgálása, és ezzel fontos haj-
tóerejévé válnak a távközlés fejlesztésének.

A vázlatosan áttekintett távközlési trendek a szol-
gáltatók számára kihívásokat és lehetôségeket jelente-

nek. Az eredetileg különbözô távközlési ágakban sze-
replô szolgáltatók általános törekvésévé vált, hogy ver-
senyképességük növelése érdekében eredeti profilju-
kat kiegészítve teljes szolgáltatási választékot, integrált
szolgáltatás-csomagokat nyújtsanak. Ehhez nyújt újsze-
rû lehetôségeket az NGN, kiemelve a trendekhez kap-
csolható fôbb tulajdonságait: fix-mobil konvergens, ké-
pesség-gazdag kommunikáció, melyben a beszéd mul-
timédiával kombinálható; a változatos szolgáltatások
garantált és differenciált minôséggel és biztonsági fel-
tételekkel nyújthatók, illetve használhatók; a szélessá-
vú hozzáférés megtölthetô tartalommal, a beszéd és
adat valós idejû videó szolgáltatásokkal egészíthetô ki
úgynevezett triple play csomaggá; a hozzáférési meg-
oldások széles választéka használható, köztük veze-
téknélküliek is, így a hordozható intelligens készülékek
kiszolgálhatók.

2. Miért az NGN?

Ebben a szakaszban az NGN bemutatása következik
azzal a céllal, hogy választ adjunk a kérdésre, miért az
NGN ad megoldást a távközlés kihívásaira.

Az NGN eredete a 90-es évek derekára tehetô, ahol
két kiinduló koncepció is található. Az egyik a globális
információs infrastruktúra, amely az információs társa-
dalom kommunikációs célkitûzéseit foglalta össze. Az
ITU-ban megkezdett munka csak viszonylag lazán kör-
vonalazott egy keretrendszert, nem jutott el a megvaló-
sítást lehetôvé tévô konkrét architektúrához, rendszer-
elemek specifikálásához [1,2]. 

A másik a nyílt távközlési architektúra, illetve a prog-
ramozható hálózat koncepciója, amelynek lényege, hogy
a távközlô hálózatot a személyi számítógépek felépíté-
séhez hasonló elveken alakítjuk ki, ahol különválnak az
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A távközlés több szempontból fordulóponthoz érkezett. A személyközi kommunikáció máig legfontosabbja, a beszédszolgál-

tatás terén a súlypont áthelyezôdött a fix telefonhálózatból a mobilba. Az Internet gyakorlatilag multimédia-hálózattá vált és

sikere arra inspirálja a távközlést, hogy felhasználva technológiai és koncepcionális elemeit, újrafogalmazza a távközlés cél-

jait és módját. Tömören ezt a törekvést jelöli az NGN; a következô, vagy újgenerációs hálózat. Mára az NGN koncepció körül-

belül öt éves korai korszaka lezárult, melyben a fô cél a beszédkommunikáció költséghatékonyabb megvalósítása volt IP-n.

Az utóbbi két évben általános elfogadást nyert az IMS, az IP Multimédia Alrendszer. Kiteljesedtek az NGN célkitûzései és a

megvalósításhoz szükséges képességek. Megjelentek az elsô szabványok (ETSI TISPAN, illetve ITU-T Release 1 szabvány-

csomagok) és már üzemelnek az elsô, korai megvalósítások. E cikk bevezetôül kíván szolgálni az NGN-hez, ismertetve fô

célkitûzéseit, tulajdonságait és képességeit, majd körvonalazza alkalmazásának, bevezetésének lehetôségeit is.



operációs rendszertôl az arra épülô alkalmazási szoft-
verek (OpenSig ‘96, IEEE OpenArch ‘98, IEEE P1520
csoport, MSF: Multiservice Switching Forum ‘98 stb.) 

2.1. Az NGN fogalma és jellemzôi
A nem túl szerencsés Next Generation Network el-

nevezéshez kezdetben nagyon általános definíciók szü-
lettek, melyek nem is határozták meg közelebbrôl, hogy
milyen ez a következô generáció. Az ETSI GA egy há-
rom évvel ezelôtti definícióját érdemes idézni:

„Az NGN a hálózatok definiálására és kialakítására
vonatkozó koncepció, amely a különbözô rétegekre és
síkokra való felbontásnak és a nyílt interfészek hasz-
nálatának köszönhetôen a szolgáltatóknak és a háló-
zat-üzemeltetôknek olyan platformot kínál, amely foko-
zatos módon fejlôdhet innovatív szolgáltatások létre-
hozása és mûködtetése céljából.”

Ez a definíció hosszú távon érvényes maradhat, elô-
re vetíti, hogy az NGN változni fog. Tárgyunknak ez lé-
nyeges sajátossága, a szabványosítási szervezetek idô-
ben egymást követô kiadásokban, release-ekben terve-
zik specifikálni. Ma az ETSI TISPAN és az ITU-T Re-
lease1-es dokumentum-csomagjai állnak rendelkezésre.
A két szervezet elhanyagolható szóhasználati eltérések-
kel a következô módon határozza meg az NGN-t [3,4]:

„Az NGN távközlési szolgáltatások nyújtására képes
csomag-alapú hálózat, amely többféle szélessávú, QoS-
képes transzport technológiát használ, és amelyben a
szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciók függetlenek az
alapul szolgáló transzporttal kapcsolatos technológiák-
tól. A felhasználók számára korlátozásmentes hozzáfé-
rést tesz lehetôvé a hálózatokhoz és a versenyben
lévô szolgáltatókhoz és/vagy a kívánt szolgáltatások-
hoz. Támogatja az általános mobilitást, ami a felhasz-
nálóknak egyenletesen, mindenhol elérhetôen biztosít-
ja a szolgáltatásokat. Az NGN továbbá a következô alap-
vetô jellemzôkkel határozható meg:

• csomag-alapú transzport;
• vezérlô funkciók szétválasztása, 

hordozó képességek, hívás/kapcsolat és 
alkalmazás/szolgáltatás között,

• a szolgáltatás megvalósítás elválasztása 
a transzporttól, és nyílt interfészek nyújtása;

• szolgáltatások, alkalmazások széles választékának
támogatása és szolgáltatás építô elemekre épülô
mechanizmusok (beleértve valós idejû, streaming,
nem valós idejû és multimédia szolgáltatásokat);

• szélessávú képességek, végponttól-végpontig
szolgáltatásminôség-vezérléssel (QoS);

• együttmûködés a hagyományos hálózatokkal 
nyílt interfészeken;

• általános mobilitás;
• a felhasználók korlátlan hozzáférése 

különbözô szolgáltatókhoz;
• IP címekre leképezhetô azonosító rendszerek 

választéka;
• a felhasználó számára érzékelhetôen egységes

szolgáltatás jellemzôk adott szolgáltatásra;
• fix-mobil konvergens szolgáltatások;

• a szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciók 
függetlensége az alapul szolgáló 
transzport technológiáktól;

• többféle hozzáférési technológia támogatása;
• megfelelôség a szabályozási követelményeknek:

pl. segélyhívások, biztonság, adatvédelem, 
törvényes lehallgatás stb.”

2.2. Az NGN fô céljai és képességei 
Az NGN alapvetô célja egy mondatban az, hogy kö-

zös platformja legyen mindenfajta ismert és jövôbeni
szolgáltatásnak – újszerû módokon. Részletesen a cé-
lok hosszasan sorolhatók, a lényeget azonban három fô
célkitûzésben foglalhatjuk össze.

a) Integrált többszolgáltatású hálózat – 
egy hálózat minden szolgáltatáshoz

• minden szolgáltatás IP alapon valósul meg, 
jóllehet az IP alatt változatos transzport 
technológiák használhatók;

• a különbözô igényeknek megfelelô információátvitel
a végpontok között a szolgáltatáselemek, 
kiegészítô funkciók gazdag választékával történik,
amelyekbôl változatos szolgáltatások és 
alkalmazások kombinálhatók;

• centralizált vezérléssel a közös erôforrásokból 
mindig a szükségesek vehetôk igénybe ellentétben
a ma eltérô technológiájú és képességû 
hálózatokkal, ahol az erôforrások dedikáltak.
Egy közös hálózat építése és használata minden

szolgáltatásra az operátornak redukált beruházási és
fenntartási költségeket ígér, az elôfizetôknek pedig min-
den szolgáltatás egy hozzáférésen keresztüli elérését
és az azzal járó egyszerûsítést, kényelmet ígéri, mely
utóbbi nyilván együtt járhat az egy kézbôl való kiszol-
gálással, de nem zárja ki több szolgáltató elérését.

b) Technológia-független szolgáltatások és alkalmazások 
– új generációs szolgáltatási koncepció
• a szolgáltatásokat és alkalmazásokat az NGN 

hálózati részétôl szabványos interfésszel elválasztott
alkalmazási szerverek valósítják meg;

• az alkalmazás programozási interfészek (API) 
azt biztosítják, hogy a szolgáltatás kidolgozása 
informatikai feladatként oldható meg, függetlenítve
a távközlési technológiák sajátosságaitól.
A szolgáltatások vezérlésének ez az absztrakciója

több elônnyel is jár: gyorsabb, hatékonyabb szolgálta-
tásfejlesztés; a szolgáltatás független a távközlési plat-
form gyártójától, a szolgáltatásfejlesztôk széles körétôl
szerezhetôk be szolgáltatás-megvalósítások, sôt a szol-
gáltató maga is fejleszthet, hozhat létre új szolgáltatá-
sokat, és ezek nyilvánvalóan egy dinamikusan bôvülô
szolgáltatáskínálatra vezetnek. Egy másik aspektusa a
megoldásnak, hogy a szolgáltatói és hálózatüzemelte-
tôi szerep szétválhat, azaz szolgáltatók egy szerver bir-
tokában rácsatlakozhatnak egy NGN platformra, ha an-
nak operátora az NGN infrastruktúra képességeit nagy-
kereskedelmi szolgáltatásként nyújtja.

HÍRADÁSTECHNIKA
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Ahogyan a személyi számítógépek világában a PC
nyílt architektúrája és a szabvánnyá vált operációs
rendszerek, az azokon definiált programozási interfé-
szek közzététele lett a PC sikerének motorja, az NGN-
nek is ez egy kiemelten fontos célkitûzése (a figyelmes
olvasó észreveheti, hogy az NGN jellemzôk felsorolásá-
ban kétszer is szerepel...).

c) Személyre szabott és mindenhol elérhetô 
szolgáltatások
• a használók összeválogathatják a szolgáltatás-

elemeket, tulajdonságokat az igényeik szerint, 
beállíthatják és rugalmasan változtathatják 
szolgáltatási profiljukat;

• a használók az aktuális személyes szolgáltatás-
profiljukat érhetik el és használhatják különbözô
hozzáféréseken és különbözô helyeken, 
beleértve a honos NGN hálózatukkal 
összekapcsolásban álló más NGN hálózatokat is.
Az integrált hálózati tulajdonsággal együtt ez a hasz-

nálónak azt a lehetôséget nyújtja, hogy egy NGN elô-
fizetés keretében, egy azonosító birtokában jusson hoz-
zá szabad választása szerint a legkülönbözôbb szolgál-
tatásokhoz. A szolgáltatási profil kezelését kiegészíti a
használó készülékének ismerete és hálózat általi me-
nedzselése is. 

A mindenhol elérhetôség (ubiquitous tulajdonság)
egyrészt az adott NGN különbözô végpontjaira vonatko-
zik függetlenül a hozzáférési hálózat technológiájától.
Ide kapcsolódik a mobilitás fogalmának kibôvülése, a
nomadikus használat támogatása a fix hálózaton. De
végül is a tetszôleges hozzáférésen való szolgáltatás-
elérés és a szolgáltatások készülékre adaptálása fix-mo-
bil konvergenciát eredményez. A fix és a mobil speciali-
tások csak a készülékre és a hozzáférés módjára korlá-
tozódnak, a hálózat és szolgáltatásai közösek lesznek.

Ezekkel a célkitûzésekkel és a megvalósításukhoz
szükséges képességekkel az NGN új fejezetet nyit a
fix-hálózati távközlésben, mert ötvözi az Internet elô-
nyeit – nyílt protokollok, rugalmas, szabad fejleszthetô-
ség, gazdag média- és szolgáltatásvariációk – a táv-
közlési minôséggel, biztonsággal, megbízhatósággal
és szabványossággal. Sôt, az NGN alkalmas az egész
távközlés átalakítására, beleértve a mobil hálózatokat,
szolgáltatásokat is, mert mindenfajta, fix és mobil szol-
gáltatás konvergens hálózatává válik.

2.3. A fôbb NGN szolgáltatások
Egy távközlô hálózat, szolgáltatási platform értékét

végül is a szolgáltatásai adják. Beruházási szempont-
ból is az a kérdés, hogy mennyi idô alatt térül meg, te-
hát adódik a gyakori kérdés, hogy mi a húzó szolgálta-
tás, ismert angol kifejezéssel a „killer application”. Az
NGN-re vonatkozóan mára már meglehetôs egyetértés-
sel fogadott tétel, hogy nincs húzó alkalmazás, azaz
nincs egy vagy két olyan szolgáltatás, amiért az új plat-
formot érdemes megépíteni. Ehelyett az egész NGN
egy húzó, „killer platform”. 

Az NGN koncepciója lényegében azt ígéri, hogy a
szolgáltatások tekintetében nyílt, ma még nem ismert
szolgáltatásokra is alkalmas. A következô szolgáltatás
lista [5] elôtt ki kell emelni, hogy az NGN esetében
nemcsak arról van szó, hogy egy platformra kerül min-
denféle szolgáltatás, hanem ehhez lényegesen új hasz-
nálati lehetôség társul: a szolgáltatások rugalmas kom-
binálásának lehetôsége. Ez azt jelenti, hogy két fél fel-
veszi a kapcsolatot, azaz az egyik felhívja a másikat,
aminek várhatóan alapvetô módja a beszédhívás. Majd
a beszédkommunikáció során a kapcsolatot igény, akár
pillanatnyi ötlet alapján kibôvítik szöveg, kép, videó kül-
désével, bekapcsolhatnak alkalmazásokat, amelyeket
közösen használnak [6].

Multimédia szolgáltatások
• Üzenetkezelés (valós idejû: IM, chat; 

nem valós idejû: e-mail, SMS, MMS stb.); 
• Push-to-talk over NGN (PoN): a mobilra specifikált

PTT kiterjesztése többféle hozzáférésre; 
• Pont-pont interaktív multimédia szolgáltatások

(valósidejû beszéd, text, videó stb. – videótelefon);
• Kollaboratív interaktív kommunikációs szolgáltatás

(pl. multimédia konferencia – file és alkalmazás
megosztással); 

• Tartalomszolgáltatások 
(zene és videó stream, TV csatorna stb.); 

• „Push” alapú szolgáltatások 
(pl. közösségi, vállalati információ); 

• ‘Carrier hosted’ üzleti szolgáltatások 
(IP Centrex stb.);

• Információs szolgáltatások 
(túrista, kereskedelmi, közlekedési információ stb.);

• Helyspecifikus információ 
(helyfüggô asszisztencia, útbaigazítás, 
csökkent képességûek támogatása);

• Jelenlét és értesítés szolgáltatás 
(presence and general notification);

• OSA (Open Service Architecture) alapú 
szolgáltatások.

PSTN/ISDN emuláció szolgáltatás
• a hagyományos telefonhálózati és ISDN 

szolgáltatások hagyományos interfészen való
nyújtása (megszokott készülékekkel használható);

• célja a teljes azonosság, 
az elôfizetô számára nem is látszik, 
hogy nem a TDM alapú hálózatra csatlakozik; 

• megfelel az egyetemes szolgáltatási 
követelményeknek, a szolgáltató számára 
a PSTN/ISDN kiváltásának lehetôségét adja.

PSTN/ISDN szimuláció szolgáltatás
• a megszokott szolgáltatások NGN koncepcióba

és környezetbe adaptált formái szélessávú 
hozzáférésen, új IP-képes készülékeken;

• nem célja a hagyományos szolgáltatással való
azonosság, de lényeges jellemzôi megfelelhetnek
nyilvános telefon szolgáltatás (PATS) ismérveinek,
így alkalmas lehet annak felváltására, 
amennyiben az elôfizetô számára megfelel.
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Internet hozzáférés
• ne akadályozza az Internet hozzáférés eddigi

módjait, pl. az ADSL alapút;
• az NGN vezérelt transzport hálózatán keresztüli

hozzáférés késôbbi fázisban következik;
• néhány Interneten megszokott szolgáltatás az

NGN szolgáltatási kategóriákba is bekerül.
Egyéb szolgáltatások

• adatszolgáltatások (VPN, adatletöltés, 
adatkommunikáció, online alkalmazások stb.);

• szenzor hálózati szolgáltatások;
• távvezérlô, távmérô és riasztási szolgáltatások

(pl. intelligens otthon).
Szabályozási kötelezettséggel kapcsolatos szolgáltatás

• törvényes lehallgatás, segélyhívás, 
szolgáltatóválasztás, ...

2.4. Miért nem elég az Internet?
Az NGN definíciójában szereplô jellemzôket és a

célokat tekintve – miszerint egy csomagkapcsolt háló-
zat, amelyben a szolgáltatási funkciók függetlenek a
technológiától, és korlátlan hozzáférést, illetve minden-
hol elérhetô szolgáltatásokat biztosít, közös hálózata
mindenféle multimédia szolgáltatásnak – gyakran fel-
vetôdik a kérdés: miért nem elég az Internet? Hiszen
ezek a tulajdonságok ott is megtalálhatók, az újszerû
szolgáltatási lehetôségek is, ráadásul a nagyfokú sza-
badság, nyíltság már bizonyítottan az alkalmazások
bôvüléséhez, gazdag választékához vezetett. Vessük
hát össze, mik a lényeges különbségek, mi indokolja az
Internet sikeres fejlôdése mellett az NGN kiépítését.

Az Internet
Az Internet modellje az egyszerû hálózat, amely lé-

nyegében csak IP transzportot nyújt, az intelligencia a
végpontokon van: a használók készülékeiben és a szol-
gáltatásokat megvalósító szerverek is végponton csat-
lakoznak. A szolgáltatások függetlenek a transzporttól,
a transzportot az Internet szolgáltató nyújtja teljesen füg-
getlenül a szolgáltatóktól kereskedelmi és technikai szem-
pontból egyaránt. A transzport a hozzáféréssel együtt
az IP csomagokat megkülönböztetés nélkül, úgyneve-
zett best-effort módon kezeli. A biztonság korlátozott.

A szolgáltatók függetlenek egymástól az együttmû-
ködés lényegében a transzport igények megoldására
irányul. A szolgáltató bárhol a hálóra csatlakozva glo-
bálisan elérhetôvé válik. A szolgáltatónak nincs közvet-
len módja a transzport vezérlésére, a szolgáltatások-
hoz szükséges minôségi és biztonsági megkülönbözte-
tésre csak korlátos lehetôségei vannak a végponti ké-
szülékekben alkalmazható megoldásokkal. Az egyes
szolgáltatók szolgáltatásai egyedi megoldásokat alkal-
maznak, közöttük általában nincs együttmûködés, hasz-
nálói táborok alakulnak. 

A használók szabadon választhatnak a hálón talál-
ható szolgáltatók és szolgáltatások közül. Ez hozzáér-
tést és nagyfokú aktivitást igényel a használótól. A vá-
lasztott szolgáltatásokhoz bárhonnan hozzáférnek, ha
Internet hozzáférést találnak. Az egyes szolgáltatóknál

külön regisztráció, azonosítás szükséges, a szolgáltatás
használatához gyakran egyedi kliens szoftvert kell letöl-
teni. A használó és az alkalmazás-szolgáltatók között la-
za a kapcsolat, bizalmi alapon, gyenge felelôsségválla-
lással. A használónak kockázatokat kell vállalnia.

IMS-alapú NGN
Az NGN modellje az intelligens hálózat, amely isme-

ri a használók transzport és szolgáltatási képességeit.
Ez módot ad arra, hogy a szolgáltatásokat, illetve a ki-
szolgálás módját a használó készülékeihez adaptálja.
A hálózat centrumában van intelligencia, ami megenge-
di, hogy a végpontokon egyszerû és intelligens készü-
lékek is használhatók, melyeket a hálózat menedzsel.
A szolgáltatásokat megvalósító szerverek jellemzôen a
hálózat centrumában vannak, de lehetnek végponton is.

A szolgáltatások függetlenek a transzporttól, de a
szolgáltatási szerverek egy olyan platformon ülnek, mely
összehangolt szolgáltatás- és transzportvezérlést végez.
Az IP csomagok a hozzáférésre is kiterjedôen a kért
szolgáltatás/alkalmazás minôségi és biztonsági igénye-
inek megfelelô megkülönböztetett kezelést kapnak.

A szolgáltatók kidolgozott együttmûködési rendszer-
ben kapcsolódnak. Az NGN infrastruktúra üzemeltetôje
egyrészt maga is megvalósít szolgáltatásokat, más-
részt a vezérelt platform hálózati szolgáltatásait nyújtja
más szolgáltatóknak. A szolgáltató egy NGN hálózatra
csatlakozva csak az azzal összekapcsolt NGN hálóza-
tokból válik elérhetôvé. A szolgáltató kész szolgáltatás-
minôségi és a biztonsági megoldásokat kap. Az egyes
szolgáltatók szolgáltatásai együttmûködhetnek, felté-
ve, hogy szabványosak. 

A használók szabadon választhatnak az NGN-en
található szolgáltatók és szolgáltatások közül, amihez
hatékony eszközöket, támogatást kapnak. A választott
szolgáltatásokhoz az adott NGN és az azzal összekap-
csolt NGN-ek végpontjairól férnek hozzá. Az egyes szol-
gáltatóknál nem kell külön regisztráció, egy integrált azo-
nosítás elegendô. Ha a szolgáltatás használatához al-
kalmazási kliens szoftvert kell letölteni, azt a hálózat
végzi el annak alapján, hogy a használó felvette a szol-
gáltatást a szolgáltatási profiljába. A használó szoros
kapcsolatban áll az NGN szolgáltatóval és rajta keresz-
tül vagy külön az alkalmazás szolgáltatókkal, akik fele-
lôsségvállalással nyújtják a szolgáltatásokat.

Mindezek nem azt támasztják alá, hogy az NGN
jobb az Internetnél és fel fogja váltani. Arról van szó,
hogy sok tekintetben más és a kétféle hálózat eltérô
igényeket szolgál ki. A két hálózat egymás mellett fog
mûködni, ezért is szerepel az NGN szolgáltatásai kö-
zött az Internet-hozzáférés.

3. A távközlô hálózatok átformálása 

Az NGN sarkalatos váltást jelent az architektúrában: a
monolit központok helyett szegmentált funkcionális egy-
ségekbôl épül fel, és az eddig a központok belsejébe

HÍRADÁSTECHNIKA

6 LXI. ÉVFOLYAM 2006/10



rejtett interfészek és vezérlô funkciók megjelennek a
készülékek között. Ez rugalmasságot és költséghaté-
konyságot nyújt, de másfelôl nagy kihívást is jelent a
szabványosításra.

3.1. Monolit rendszerektôl a szegmentált architektúrákig 
Az áramkör-kapcsolású PSTN/ISDN architektúrájá-

nak fô jellemzôje, hogy a transzport hálózat pont-pont
dedikált összeköttetéseket nyújt és minden további
funkció a kapcsoló központokban van. A központok a
gyártó által meghatározott monolit rendszerek, szabvá-
nyos interfészek csak a külsô felületükön találhatók. A
szolgáltatásokat is a központgyártó fejleszti ki és építi
be a központokba. Ezen csak az intelligens hálózati
rendszer oldott valamennyit, centrális, központok fölöt-
ti szolgáltatásvezérlô rendszerével.

Az NGN csomagkapcsolásra épül és ehhez új archi-
tektúrára van szükség. Az IP routerekkel megvalósuló
transzport esetén a média és a vezérlési információ út-
ja szétválik, a média már nem kell, hogy áthaladjon a
vezérlô csomópontokon. Szétválnak a vezérlés és a mé-
dia-transzport funkciói. A vezérlô funkciók centrálisan,
illetve tetszôleges csomópontban elhelyezhetôk. A ve-
zérlési funkciók között is célszerû elválasztani az alap-
vetô hívás- és kapcsolatvezérlést a szolgáltatások és
alkalmazások vezérlésétôl [7].

Így egy szegmentált, több szintre tagolt vezérlési ar-
chitektúrára és az IP transzporthálózat megfelelô cso-
mópontjaiba elhelyezett átjárókra jutunk. A funkcionális
egységek jól szeparáltak és szabványos interfészekkel
kapcsolódnak egymáshoz, valamint a külvilághoz. A
szolgáltatásokat alkalmazási szerverek valósítják meg
(1. ábra).

Softswitch alapú architektúra
Az NGN irányú fejlesztés a fix hálózatban azzal a

céllal indult el, hogy költséghatékonyabb legyen a be-
szédátvitel a TDM alapú kapcsolási funkciók felváltásá-
val. Az elsô VoIP megoldások jellemzôen a nagytávol-
ságú nemzetközi tranzit szakaszokon váltották ki a
TDM átvitelt IP-vel. Az IP szakasz két végén átjáróra
volt szükség a TDM-csomag konvertálás elvégzésére.
Több átjáróból álló nagyobb rendszereknél azok vezér-
lését gatekeeper-ek látták el. Eredetileg a softswitch ki-
fejezés pontosan a média átjáró vezérlési funkciót meg-

valósító eszközt jelentette [8]. Késôbb az átjáróvezér-
lés kiegészült további funkciókkal és változtak az alkal-
mazott protokollok, interfészek is. 

A jelenlegi softswitches architektúrákban a vezérlé-
si funkciók többnyire integráltak, csak a média- és a
szolgáltatásvezérlés válik külön. Ezért a monolit rend-
szerektôl a funkcionálisan szegmentált architektúra fe-
lé vezetô úton egy részleges megoldást jelentenek. A
softswitch és környezetének szabványossága általában
alacsony szintû. Az egyes megvalósításokban alkalma-
zott eltérô protokollok mellett megtalálhatóak a gyártó
saját protokolljai. 

IMS alapú architektúra
Az IP Multimédai Alrendszert (IMS) azzal a céllal spe-

cifikálták, hogy ötvözze az Internet gazdag szolgáltatá-
si és alkalmazási lehetôségeit a mobil rendszerek ké-
pességeivel, tulajdonságaival. 

Az IMS az NGN architektúra multimédia hívás- és kap-
csolatvezérlésére ad szabványos és komplett megoldást,
ezzel lényeges alapot nyújt az NGN sikeres megvalósí-
tásához. Azon túl, hogy a vezérlés a média kezelésétôl
el van választva, a vezérlési funkciók is szegmentáltak.
Ez megfelel az NGN architektúrális célkitûzéseinek, és
az IMS alapú NGN a cél architektúra felé vezetô úton a
fejlôdés egy magasabb szintjét képviseli.

Az IMS specifikációja széles körben elfogadott, szab-
ványos. Az IMS specifikáció meghatározza a funkció-
kat, azok kapcsolódásait, a referencia pontokat és a
használatos protokollokat mind az IMS funkciók között,
mind az NGN további elemei felé (pl. SIP, Diameter).
Ezért az IMS-alapú platform több szállító eszközével is
felépíthetô, mivel a különbözô gyártók berendezései
képesek a szabványos együttmûködésre.

Az IMS-alapú architektúrában a transzport vezérlô
funkciók definiálva vannak a QoS biztosítása érdeké-
ben (bár a jelenlegi implementációkban az NASS és
RACS funkcióknak még csak egy része található meg). 

Az IMS különbözô típusú alkalmazás szerverekkel
mûködik együtt, ezzel megvalósul az NGN egyik fô cél-
kitûzése, a szolgáltatások technológia-függetlenül meg-
valósíthatók. Így független szállítók alkalmazási szer-
verei is csatlakoztathatók az IMS platformhoz, illetve le-
hetôség van harmadik fél által szolgáltatások létreho-
zására.

Összehasonlításunkban a softswitch, illetve a soft-
switch-alapú architektúra kifejezéssel tulajdonképpen egy

fejlôdési pályát jelölünk. Ez a pá-
lya folytatódhatna továbbra is, és
fokozatosan megvalósíthatná a
célul kitûzött NGN architektúrát.
Azonban a más indíttatásból szü-
letett IMS olyan kidolgozottságú
specifikációval jelent meg, hogy
ezután már nem érdemes a soft-
switchek fejlesztését folytatni. Az
IMS beillesztése az általános NGN
architektúrába az általánosan el-
fogadott, helyes lépés.
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3.2. Szabványosítás
Az NGN szabványosítása még folyamatban van, de

már vannak nagyon fontos eredményei, az NGN számos
specifikuma stabilizálódik köszönhetôen a szabványo-
sítási szervezetek intenzív munkájának és koordinált
együttmûködésének. A koordinált együttmûködés egy-
részt szabványosítási szervezetek speciális célra szerve-
zôdött szövetségében, illetve egymás közötti együttmû-
ködési egyezmények rendszerében valósul meg. A szö-
vetségekre példa a 3GPP és a 3GPP2.

Az IMS a 3GPP specifikációja, amely azzal a célki-
tûzéssel készült, hogy ötvözze az Internet elônyös tu-
lajdonságait a mobil távközléssel a 3G mobil csomag-
kapcsolt részére építve [9,10]. Ehhez az IP protokollok-
ra alapoztak, amelyek kidolgozója az IETF (Internet En-
gineering Task Force). A kapcsolatvezérlésre kiválasz-
tott SIP (Session Initiation Protocol) eredeti formájában
nem volt alkalmas az IMS céljaira, számos ponton to-
vábbfejlesztésre, kiterjesztésekre volt szükség. A szer-
vezetek közötti együttmûködés markáns példája, aho-
gyan az IMS nem maga dolgozta ki a SIP kiterjesztése-
ket, hanem az azokra vonatkozó követelményeit átad-
ta az IETF-nek. Így megôrizték a SIP egységes kezelé-
sét, és ennek köszönhetôen újabb IETF szabványként
született meg a SIP teljesebb, az IMS céloknak is meg-
felelô kiadása [11].

A távközlés szabványosítás európai és globális szer-
vezetei az ETSI, valamint az ITU intenzív és meghatá-
rozó munkát végez az NGN szabványosításban. Kie-

melendô, hogy nemcsak egymással szoros kapcsolat-
ban, hanem kiterjedt együttmûködési rendszerben más
szabványosítási szervezetekkel és fórumokkal. Annak
érdekében, hogy az IMS specifikációja egységes ma-
radjon, és ne szülessenek eltérô verziói, az IMS-t adap-
táló szervezetek nem maguk dolgozzák ki a fix-hálóza-
ti környezethez szükséges verziókat, hanem a kiter-
jesztési követelményeket átadják a 3GPP-nek, felkérve
arra, hogy megfelelôen fejlessze tovább az IMS speci-
fikációt [12]. 

3.3. Szabványos NGN architektúra
A szabványosítás egyik fontos eredménye az ETSI

TISPAN IMS-alapú NGN funkcionális architektúrája [13].
Az NGN egy egységes keretrendszer szerint épül fel,
amelyben szükséges mértékben elválasztott alrendsze-
rek és jól definiált közös részek valósítják meg a funk-
ciókat (2. ábra). Az architektúra két egymásra épülô ré-
tegbôl áll: transzport és szolgáltatási réteg. A transz-
port rétegben a hozzáférési és gerinchálózati transz-
port funkciók fölött találjuk a transzport vezérlô alrend-
szereket: NASS és RACS. 

Az IMS mag része (core IMS) a szolgáltatási réteg-
be kerül, és vele párhuzamosan további szolgáltatás-
vezérlô alrendszerek lehetnek. Ezek közül a legfonto-
sabb a PSTN/ISDN emulációs alrendszer (PES), amely
akkor szükséges, ha az NGN-nel ki akarjuk váltani a te-
lefonhálózatot, úgy, hogy a keskenysávú hozzáférés
és a megszokott készülékek továbbra is megmaradnak.
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2. ábra  Az áttekintô NGN-architektúra



A tartalomszolgáltatások megvalósítása kezdetben vár-
hatóan olyan alkalmazási szerverekkel oldható meg,
amelyek közvetlenül állnak kapcsolatban a transzport
funkciókkal.

Az IMS alapú architektúra fontos központi eleme az
egységes, központi használói profil (user profile) adat-
bázis. A használói profilban a multimédiás szolgáltatá-
sok személyre szabott beállításai vannak, ami alapul
szolgál a hitelesítésnek (authentication) és jogosultság
kezelésnek (authorisation), a szolgáltatási szerverek ki-
jelölésének.

Az alkalmazások hatékonyabb megvalósíthatósága
érdekében bizonyos összetett képességek (enablers),
amelyekre több, különbözô alkalmazásnak is szüksége
lehet, külön szervereken állnak rendelkezésre. Ezek a
képesség szerverek egyrészt támogatják az alkalmazá-
si környezetet, másrészt felületet nyújtanak a szolgálta-
tó és felhasználó számára alkalmazások létrehozására
(például: jelenlét-, csoport-, üzenetkezelés). Ezzel a
globális információs infrastruktúra tárgykörében megfo-
galmazott ‘middleware’ koncepció valósul meg az alkal-
mazási rendszerek világában.

Az IMS-alapú NGN multimédia platformként beszéd,
adat és videó szolgáltatások nyújtására képes fix és
mobil szélessávú hozzáférésen keresztül.

4. Az NGN bevezetésének lehetôségei

Az NGN jelentôs változást hoz a távközlésben. Akkor
is, ha számos korábbi koncepcióra, illetve már haszná-
latban lévô technológiára épít, ezeket egy teljesen új
rendszerbe foglalja. Ezért az NGN-re való áttérés végül
az eddig használt hálózatokkal való szakításra fog ve-
zetni. Kérdés, hogy ez a vállalkozás miért és hogyan
éri meg, milyen lehetôségeink vannak a bevezetésére.

Az NGN bevezetésének feladata jellemezhetô az-
zal, ha összevetjük a távközlés egy korábbi jelentôs
váltásával, a telefonhálózat digitalizálásával. Az 1. táb-
lázatból az tûnik ki, hogy az NGN bevezetése szinte
minden szempontból más, mint a digitalizálás. A szol-
gáltatók számára a legnagyobb probléma: üzleti szem-
pontból eredményesen végez-
ni el a bevezetést az egyre éle-
sedô verseny körülményei kö-
zött, amikor a jövôt sok bizony-
talanság övezi.

Az NGN bevezetésének motivációi 
Költségcsökkentés
Amióta az NGN megfogalmazódott, a szállítók azzal

kínálják, hogy milyen jelentôs mértékû beruházási és
üzemeltetési költséget lehet megtakarítani, ha áttérünk
az NGN-re. Eddig azonban minden vizsgálat azt mutat-
ta, hogy ha nincs kényszer a meglévô központok felvál-
tására és nincs dinamikus igénynövekedés, akkor ez-
zel a beruházás rövid- és középtávon nem indokolha-
tó. Ez különösen igaz azokban a hálózatokban, ame-
lyek nem régen épültek ki és még eszközeik értéke is
magas.

Lezárul a régi technika élettartama
Mivel a gyártók áthelyezik erôforrásaik zömét az új

technika fejlesztésére, gyártására, a régi eszközök tá-
mogatása fokozatosan korlátozódik, majd költségeseb-
bé válik. Ma még azonban a szállítókkal kötött megál-
lapodásokkal a meglévô hálózat életben tartása bizto-
sítható.

Versenytársak támadása
Ha a versenytársak az új technika alapján kínálnak

szolgáltatásokat, amelyekkel váltásra késztetik az elôfi-
zetôket, a hagyományos szolgáltatónak is hasonló aján-
latokkal kell elôállnia. A verseny okozta késztetés nél-
kül a jól kiépített hálózat birtokában nem érdemes sa-
ját kezdeményezéssel elvonni az elôfizetôket, a forgal-
mat.

Új üzleti lehetôségek
Új szolgáltatási igényekre, különösen új területen

már nem érdemes a régi technikát kiterjeszteni, hanem
inkább a perspektivikus következô generációs hálóza-
tot célszerû építeni. Különösen, ha annak újszerû szol-
gáltatásai a bevételek növelését teszik lehetôvé.

Ezeket a motivációkat végiggondolva az NGN beve-
zetésére az overlay stratégia indokolható. Ez azt jelen-
ti, hogy az új technikát a régi mellett párhuzamosan
építjük a piaci pozíciók védelme és új üzleti lehetôsé-
gek magragadása érdekében. Az európai szolgáltatók
NGN stratégiáit, illetve fejlesztéseit áttekintve megálla-
píthatjuk, hogy az overlay stratégia az általánosan el-
fogadott. A régi technika helyettesítését csak olyan há-
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lózatban alkalmazták, ahol erre kényszer volt, mert az
érintett központok elavultak. A British Telecom példája
egyedülálló, mert a tranzit sík kényszerû modernizálá-
sa után az egész hálózat NGN-nel való kiváltását ter-
vezik, amit egyelôre senki sem követ.

Érdemes kitérni a mobil hálózatok példájára. Bár az
IMS a 3G mobil számára született, a 3G mobil hálóza-
tok késlekednek a bevezetésével. Elemzôk szerint az
IMS-t rövidtávon a fix hálózatokban alkalmazzák – ami
már látható is –, majd késôbb várható mobil elterjedé-
sük. Ennek oka abban van, hogy a 3G mobil hálózat
kettôs struktúrájú: a beszédre megtartja a GSM-et az
áramkörkapcsolt maghálózattal, míg egy párhuzamos
csomagkapcsolt hálózatot egyelôre csak az adatforga-
lomra használ. Katalizáló tényezô lesz azonban a fix-
mobil konvergencia megvalósítása, melyben kiemelt sze-
repet kap az IMS. 

5. Összefoglalás

Az IMS a formálódó NGN egy meghatározó elemévé
vált:

• Nagymértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy az NGN-ben az Internetet jellemzô nyíltság
és az annak köszönhetô szolgáltatási és 
alkalmazási gazdagság együtt járjon a távközlési
világ minôségével, biztonságával és az ezeken
alapuló üzleti modellekkel.

• Az IMS jól specifikált módon, komplett megoldást
ad az IP alapú multimédia szolgáltatások zömére,
szabvánnyá vált és a szervezetek szövetségei 
és együttmûködési egyezményei garantálják 
a fejlôdését az egységesség megôrzésével.

Mikor és hogyan érdemes az NGN-t bevezetni?
• Kiteljesedéséhez még hosszú út vezet, de itt van

a megfelelô pillanat ahhoz, hogy elkezdjük.
• A hagyományos hálózatokkal párhuzamosan,

overlay módon, nem(csak) a beszédre, 
hanem multimédia szolgáltatásokra.

• A célok beteljesítéséhez a szabványos NGN-ek
globális hálózata kell.

Az NGN bevezetésével és kiteljesítésével a verseny-
zô kommunikációs ágazatok a fix-hálózati, a mobil és
az Internet nem kell, hogy legyôzzék egymást, hanem
különbözô használati módokat nyújtva együtt – rész-
ben integrálódva – kiszolgálni az igényeket.
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1. Bevezetés

A Következô Generációs Hálózat (NGN) kifejezés több-
féle szolgáltatást nyújtó hálózatot takar, mely a hagyo-
mányos vezetékes telefonhálózatok, a különbözô ve-
zetékes és vezetéknélküli telekommunikációs hálóza-
tok valamint az IP alapú (csomagkapcsolt) hálózatok
egyesülésével jön létre. Az NGN a különbözô hálóza-
tok és szolgáltatások konvergenciájának eredménye-
ként elôálló heterogén, mégis együttmûködô struktúrá-
nak tekinthetô [1].

Az NGN hálózatok legfontosabb architekturális új-
donsága az egységes, csomagalapú szolgáltatás plat-
form definiálása. Az eddig hálózatonként, külön kezelt
menedzsment feladatokat – például mobilitáskezelés,
biztonság, azonosítás, hitelesítés, számlázás (AAA) stb.
– egységes, skálázható protokolloknak kell átvenniük.
Az NGN koncepció keretében a különbözô hozzáféré-
si hálózatok egységesen kezelhetôek, függetlenül attól,
hogy az alkalmazott technológia vezetékes, vagy veze-
téknélküli, illetve, hogy a szolgáltató saját hálózatáról,
vagy egy független hálózatról van szó. Az egységes ar-
chitektúra, szolgáltatások, és a szabványos interfészek
segítségével lehetôség nyílik a rugalmas, gazdaságos
és gyors alkalmazásfejlesztésre.

Napjainkban az UMTS (Universal Mobile Telecommu-
nications System) az NGN struktúrához legközelebb ál-
ló mûködô rendszer [2]. Egységes menedzsment-archi-
tektúrája lehetôvé teszi, hogy a felhasználó a komplex
mûszaki megoldások sokaságából csak a multimédiás
szolgáltatások gazdag kínálatát érzékelhesse. Az UMTS
hálózatok szolgáltatás-tí-
pusai mögött álló egysé-
ges menedzsment-alrend-
szer az IMS (IP Multimedia
Subsystem), azaz az IP
Multimédia Alrendszer [3]. 

Cikkünkben bemutatjuk a fix és vezetéknélküli mobil
kommunikációs hálózatok IMS integrációja felé mutató
fejlôdését. Röviden felvázoljuk a GSM evolúció szintjeit,
majd a GSM, GPRS, és UMTS hálózatok szolgáltatás-
központúvá válásának lépcsôzetes folyamatát elemez-
zük. A 3. szakaszban részletesebben bemutatjuk az
IMS architektúrát, majd a 4. szakaszban elemezzük az
IMS szerepét az fix és mobil hálózati NGN migrációban. 

2. Az IMS kialakulása, GSM evolúció

A kommunikációs hálózatok fejlôdése általában techno-
lógiai fejlôdésként érzékelhetô, vagyis új mûszaki megol-
dások, új végberendezések megjelenéseként. A GSM
evolúció azonban ennél jóval többet takar. A technoló-
giai fejlôdés mellett a hálózat és a szolgáltatások fejlô-
dését is magában foglalja [4]. A sikeres 2G-3G átme-
nethez és a folyamatos bevételnöveléshez szükséges
a technológia, a hálózat és a szolgáltatás egyidejû, pár-
huzamos fejlesztése, evolúciója (1. ábra).

2.1. A GSM, GPRS architektúra fejlôdése
A GSM hálózatok sikerének egyik oka a jól definiált,

szabványosított interfészek használata a hálózat egyes
elemei között. Ennek eredményeként az operátoroknak
lehetôségük nyílt az egyes berendezéseket más szállí-
tóktól beszerezni, illetve az egyes részek fejlesztése,
cseréje külön-külön is megoldható, ami a folyamatos
szolgáltatás és hálózatfejlesztés szükséges feltétele. A
GSM hálózatban az intelligencia elosztva, négy alrend-
szerre bontva található:
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A cikk a mobil hálózatok egységes mobil multimédia szolgáltatások irányába mutató fejlôdését tárgyalja, a folyamat egyik kul-

csának, a 3GPP által kidolgozott IP Multimédia Alrendszer (IMS) integrációjának a szempontjából. Bemutatjuk az IMS mûködé-

si alapjait, architekturális sajátosságait és kulcsfunkcióit, ezután pedig az IMS szerepét tárgyaljuk a fix-mobil konvergenciá-

ban, valamint alkalmazását az NGN koncepcióban, mobil és vezetékes hálózatok jellegzetességeit egyaránt figyelembe véve.

1. ábra  
A GSM evolúció szintjei



• Network Subsystem (NSS), 
hívásvezérlés

• Base Station Subsystem (BSS), 
rádió kapcsolat vezérlése

• Network Management Subsystem (NMS), 
operation & maintenace

• Mobile Station (MS), 
végberendezés

A GSM hálózat fô részei, és a köztük definiált inter-
fészek a 2. ábrán láthatóak.

A GSM rendszer szolgáltatásai az N-ISDN szolgálta-
tásain alapultak, késôbb ez a szolgáltatási kör lett kibô-
vítve, és az operátorok igényeihez igazítva. Az alapve-
tô beszédszolgáltatáson felül egyéb, értéknövelt szol-
gáltatásokat tett elérhetôvé a Value Added Service (VAS)
platform megjelenése. A VAS platform foglalja össze
azokat az új szolgáltatásokat, melyeket az új szolgálta-
tási elemek (service-node) tesznek elérhetôvé a meglé-
vô infrastruktúra felett, mint például a Short Message
Service Centre (SMSC) és Voice Mail System (VMS). A
hálózati szolgáltatások evolúciójának szempontjából a
VAS platform megjelenése fontos lépés volt afelé, hogy
a GSM szolgáltatók értéknövelt szolgáltatásokból te-
gyenek szert extra bevételre.

A növekvô felhasználói igények hatására, az Intelli-
gens Hálózat (IN) koncepciót is integrálták a fejlesztôk
a GSM hálózatba (3. ábra). Az IN szolgáltatások beve-

zetése nem csak szolgáltatási szinten, hanem techno-
lógiai szinten, a kapcsoló berendezések mûködésében
is változásokat jelentett.

Az Internet és az elektronikus üzenetküldés elterje-
dése magával hozta a mobil adatforgalom ugrásszerû
növekedését. A megnövekedett adatmennyiség kiszol-
gálására elsô lépésben a hozzáférési hálózaton módo-
sítottak, a rádiós interfész sebességét növelték, de a
megnövekedett forgalom kezeléséhez a gerinchálóza-
tot is át kellett alakítani: a kezdeti áramkörkapcsolt ösz-
szeköttetéseket kiegészítette a csomagkapcsolt átvitel. 

A technológia és hálózati fejlôdés lehetôvé tette új,
csomagkapcsolt alapú, értéknövelt szolgáltatások elin-
dítását, a szolgáltatási szintû fejlôdést. Ezeket a fejlett
megoldásokat tartalmazó rendszereket összefoglaló né-
ven már 2,5-generációs hálózatoknak hívjuk. A GSM
evolúció a 3G rendszerek irányába halad, a 2,5G háló-
zatok csak átmenetet jelentenek ebben az irányban:
nagyobb sávszélesség, csomagkapcsolt átvitel és új há-
lózati elemek megjelenésével vezetik be az UMTS há-
lózatokon elérhetô szolgáltatásokat. 

A legfontosabb változás, hogy megjelenik a csomag-
kapcsolt átviteli mód a gerinchálózatban. A terminál a
GSM rádiós hozzáférési hálózatán keresztül (RAN) a
csomag- és áramkörkapcsolt összeköttetés szétválasz-
tásával a GGSN, illetve GMSC eszközökön keresztül
kapcsolódik a PSTN hálózathoz, illetve az Internethez.
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A 4. ábrán látható GPRS architektúra tekinthetô az NGN
irányába tett elsô lépésnek. A csomagkapcsolt alapú
NGN szolgáltatások mellett megjelennek az átjáró (gate-
way) elemek, melyek a más hálózatokhoz való kapcso-
lódási pontot jelentik (például a GGSN a csomagkap-
csolt IP hálózat, az Internet felé).

A beszédhívásokat továbbra is az áramkörkapcsolt
gerinchálózati rész kezeli, egyedül az adatkapcsolatok
kezelése történik az új, csomagkapcsolt gerinchálózat-
ban.

2.2. Az UMTS hálózatok fejlôdése
A 3GPP specifikációk Release-ek (úgynevezett „kia-

dások”) formájában jelennek meg [2,5]. A mobil rend-
szerek felépítése az adott Release-hez tartozó specifi-
kációk alapján történhet. Az új Release-ek az elôzôek-
hez képes újabb funkciókat tartalmaznak, az idôköz-
ben lezajlott szabványosítási és fejlesztési munkálatok-
kal összhangban. 

UMTS Release 99
A R99 (véglegesítve 1999-ben) újdonsága a nagy

átviteli sebességet lehetôvé tévô UTRAN (Universal Ter-
restrial Radio Access Network), az UMTS rendszer hoz-
záférési hálózatának megjelenése (elsôsorban techno-
lógiai és hálózati fejlôdés), valamint a csomagkapcsolt
átvitel támogatásának fejlesztése (bár az áramkörkap-
csolt és csomagkapcsolt gerinchálózati részek kezelé-
se még mindig elkülönített) (5. ábra). Az UTRAN teszi le-
hetôvé a 144-2048 kbit/s sebességû vezetéknélküli hoz-
záférést a hálózat szolgáltatásaihoz és az Internethez.

NGN szempontból fontos változás a 2G áramkörkap-
csolt szolgáltatások migrálása csomagkapcsolt tartomány-
ba, vagyis a hagyományos szolgáltatások elérhetôek cso-
magkapcsolt átvitel és megfelelô végkészülék használa-
ta esetén is. Az R99 már elôrevetíti a tendenciát, amit a
késôbbi kiadások követnek: a kapcsolat szétválasztása
vezérlés és szolgáltatási értelemben, a hálózat átalakí-
tása IP irányban, valamint a multimédiás NGN szolgálta-

tások megjelenése.  
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UMTS Release 4
Az UMTS Release 4 (2001) legfontosabb újdonsá-

gai a GERAN (GSM/Edge Radio Access Network, EDGE/
GPRS Iu interfész) támogatás, streaming és multimédia
üzenetküldés, valamint a „Bearer-independent” („hordo-
zófüggetlen”) vonalkapcsolt hálózat: az MSC szétválasz-
tása MSC server (jelzésüzenetek kezelésére) és Media
Gateway (fizikai kapcsolat, transzport) elemekre.

Az NGN hálózatokban megvalósul a szolgáltatások
és a hozzáférés térbeli és logikai elválasztása (6. ábra).
A Media Gateway feladata a fizikai kapcsolat biztosítá-
sa, a Call Server-ek pedig a hívásfeldolgozási intelligen-
ciát tartalmazzák, és biztosítják a különbözô szolgálta-
tások – térbeli elhelyezkedéstôl független – hozzáfér-
hetôségét. Ennek eredményeként csökken a mûködte-
tési költség és a gerinchálózati forgalom a helyi (localized)
kapcsolás miatt, valamint javul a hálózati kihasználtság
csomagkapcsolt adatátvitelre és hangátvitelre is.

A Release 4 az elsô jelentôs lépés az NGN hálóza-
tok irányába. Ebben a kiadásban jelenik meg a csomag-
kapcsolt alapú kapcsolatok különválasztása vezérlési

és szolgáltatási szempontból. Az MSC szétválik MSC
server és Media Gateway elemekre. Új NGN elem a Me-
dia Gateway (MGW). Ez az elem felelôs a kapcsolat fi-
zikai kialakításáért és fenntartásáért, valamint a szük-
séges kapcsolási funkciók ellátásáért. A beérkezô áram-
körkapcsolt hívást a MGW elem alakítja át csomagkap-
csolt alapúvá, és továbbítja a gerinchálózat felé. Az MSC
szerver elem az MGW vezérlését végzi (7. ábra).

UMTS Release 5 
Az UMTS Release 5 (2002) legfontosabb újdonsá-

gai az IMS (IP Multimedia Subsystem) megjelenése, a
SIP (Session Initiation Protocol) alapú multimédia szol-
gáltatások és a csomagkapcsolt hordozószolgáltatások
kezelése (szolgáltatás fejlôdés), a HSDPA (High Speed
Data Packet Access), az IPv6 gerinchálózat, valamint a
végpontok közötti QoS támogatás megjelenése (8. ábra).

Az UTRAN az egységes Iu interfészen keresztül kap-
csolódik a maghálózathoz, megszûnik a külön áramkör-
kapcsolt (Iuc s) és csomagkapcsolt interfész (Iups) a RAN
(Radio Access Network) és a maghálózat között. Az NGN

hálózatok egy másik, fontos jellemzôje, a cso-
magkapcsolt gerinchálózat ebben a kiadásban
jelenik meg: a gerinchálózat egységesen IP ala-
pú, már nincs elkülönülve a csomag és az áram-
körkapcsolt rész. A beszédhívások átvitele VoIP
technológiával történik. A beérkezô áramkörkap-
csolt hívást a MGW elem alakítja át csomagkap-
csolt alapúvá, és továbbítja a gerinchálózat felé.

UMTS Release 6
A Release 6 (2004) legfontosabb újdonságai:

IMS Phase 2, Presence, Instant Messaging, hoz-
záférési hálózat-függetlenség, DRM (Digital Rights
Management), és a WLAN–3G együttmûködés
megjelenése.

Az UMTS Release 5 utáni fejlesztések elsôd-
leges célja a felhasználói élmény növelése. A fen-
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ti elvnek megfelelôen a Release 6 elsôsorban a kapa-
citás növelésére, QoS támogatásra és valósidejû multi-
médiás csomagkapcsolt alapú szolgáltatások fejleszté-
sére és nyújtására, valamint a teljes IP (all-IP) hálózat
irányába való továbblépésre helyezi a fô hangsúlyt.

A Release 6 egyik fontos célja a különbözô techno-
lógiák integrációja (2G, 3G, WLAN stb.), és az UMTS
rendszerrel történô együttmûködés (például számlázás,
biztonság, felhasználó azonosítása) kidolgozása.

Azonos session control layert (IMS) használ minden
szolgáltatás számára (multimédia, streaming, játékok stb.)
Az IMS fejlesztései közül kiemelkedik az üzenetküldés
és konferenciahívások támogatása, az áramkörkap-
csolt és csomagkapcsolt hálózatokkal történô együtt-
mûködés fejlesztése (9. ábra). 

A szolgáltatások területén újdonság a vészhívások
támogatása, Push-to-Talk over Cellular (PoC; cellás há-
lózatokban Push-to-Talk szolgáltatás), jelenlét, helyzet

információ (location information), azonnali üzenetküldés,
és a csomagkapcsolt streaming szolgáltatások támoga-
tása [6].

A 3GPP UMTS Release 6 egyik kulcseleme a Multi-
media Broadcast Multicast Service (MBMS) szolgálta-
tás, melynek segítségével ugyanaz a tartalom egyszer-
re több felhasználóhoz juttatható el ugyanabban a rá-
diós cellában. 

A beszédátvitel optimalizálása érdekében az RTP,
UDP és IP fejlécek nem kerülnek továbbításra az MS
és a BSC között: jelzésrendszer-kiegészítést vezetnek
be a szükséges információk átvitelére. További újdon-
ság a szélessávú AMR kodek alkalmazása a nagy sáv-
szélességigényû alkalmazások – például zenehallga-
tás – számára.

A fent összefoglalt gazdag szolgáltatásválaszték és
a megnövelt rádiós és hálózati kihasználhatóság nagy-
ban fokozhatja a felhasználói élményt és elégedettséget.
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Az IMS fejlesztése azokra a részletekre koncentrál,
amelyek kimaradtak a Release 5-bôl, például az IMS és
a csomagkapcsolt végpontok közötti együttmûködés
fejlesztése, IMS Group management – az IMS felruhá-
zása csoportos kommunikációs képességekkel, IMS
konferencia szolgáltatások fejlesztése, azonosító hor-
dozhatóság IMS-ben.

UMTS Release 7
A rádiós hatékonyság növelése elengedhetetlen fon-

tosságú a rendelkezésre álló rádiós sávszélesség, és az
operátorok eszközbefektetéseinek minél hatékonyabb
kihasználásához: az elérhetô sebességet elsôsorban
MIMO antennák segítségével kívánják növelni a követ-
kezô UMTS kiadásban. Az IMS fejlesztései olyan irány-
ba mutatnak, amely elôsegíti a fix-mobil konvergenciát,
és még szorosabb integrációt tesz lehetôvé alternatív
hozzáférési technológiákkal, például a CS hordozók és
az IMS együttmûködése, SMS és MMS általános 3GPP
IP hozzáférés felett, az IMS fix szélessávú kapcsolat fe-
letti használatához szükséges fejlesztések.

3. Az IMS – IP Multimedia Subsystem

A hálózat különbözô szintjein zajló konvergencia-folya-
matok a szolgáltatókat rádöbbentették, hogy a haté-
kony feladatvégzés érdekében az eltérô hálózati plat-

formok közötti kommunikáció vezérlési és menedzselé-
si módszereit egységesíteni kell [6]. Ezen fô motiváció
által vezérelve a különbözô ipari résztvevôk a 3GPP
(3rd Generation Partnership Project), az ETSI és a Parlay
Forum szorgalmazásával és vezetésével lefektették az
IP Multimédia Alrendszer (IMS – IP Multimedia Subsys-
tem) alapjait. 

Az IMS architektúrát egy olyan, csomagkapcsolt há-
lózatok fölé kialakított fedôhálózatként (overlay network)
hozták létre, mely a különbözô IP alapú (mobil és veze-
tékes) kommunikációs rendszerekben egységes felület-
ként képes a szolgáltatások integrálására és valós ide-
jû multimédia alkalmazások nyújtására. Fontos tervezé-
si szempont volt, hogy az IMS egységes szolgáltatási-
és menedzsment platformja felett harmadik fél által fej-
lesztett szolgáltatások is gond nélkül mûködhessenek,
így nagyszámú és változatos alkalmazások legyenek el-
érhetôk az elôfizetôk számára [7]. 

Négy különbözô kulcsfunkcionalitás teszi az IMS-t a
jövô szolgáltatás- és alkalmazás-orientált konvergens
hálózatainak alapvetô technológiájává:

• Könnyû és hatékony szolgáltatás-integráció, 
akár harmadik fél számára is. A hozzáadott értékkel
bíró szolgáltatások közötti interakció támogatott.

• A hagyományos szolgáltatások gond nélkül 
mûködhetnek az új architektúrán, 
az áramkörkapcsolt hálózatrészekkel is zökkenô-
mentes az együttmûködés.
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• Az IMS a szolgáltatás minôségének biztosítására
is fejlett mechanizmusokat nyújt. Kapcsolatonként
igényelhetô a QoS paraméterek beállítása. 
Ehhez a szükséges hálózati intelligenciát a PDF
(Policy Decision Function) biztosítja.

• A szolgáltatók által kiemelkedô fontossággal bíró
összetett és akár személyre szabható számlázási
funkciók is integráltan vannak jelen az IMS rend-
szerben. Lehetôség van különbözô szolgáltatási
üzleti modellek megvalósítására, esemény- és
QoS alapú számlázásra is.
A felsorolt funkciók egyike sem tekinthetô külön-kü-

lön forradalmi újításnak, ám az IMS az elsô olyan rend-
szer, mely ezen kulcsfunkciók integrálását és interakci-
óját a hálózat minden dimenziójában lehetôvé teszi. Az
IMS rendszerét eredetileg mobil környezetbe tervezték,
ám minden gond nélkül alkalmazható vezetékes háló-
zatokban, és megfelel az NGN hálózatok heterogenitá-
sa által keltett kívánalmaknak is. A szolgáltatások szinte
bármilyen összetétele létrehozható, mégpedig a végfel-
használók számára tökéletesen transzparens módon.

3.1. Az IMS architektúra
Az IMS architektúra alapvetôen olyan protokollokon

alapszik, melyeket az IETF (Internet Engineering Task
Force) szabványosított [8]. Ezen protokollok között köz-
ponti szerepet játszik a SIP (Session Initation Protocol)
[9], mely hang-, videó- és adatkapcsolatok létrehozá-
sára, kezelésére, módosítására és befejezésére szol-
gáló jelzési protokoll [10]. A SIP alapú IMS platform há-
rom logikai rétegbe szervezôdik (10. ábra):

Szállítási- és végpont réteg
A szállítási- és végpont réteg kezeli a SIP jelzési fo-

lyamatokat, így hozva létre azokat a kapcsolatokat, me-
lyek tulajdonképpeni hordozó szolgáltatások lesznek.
Ezek a hordozó szolgáltatások látják el például a VoIP
(Voice over IP) folyamok PSTN-TDM (Public Switched
Telefone Network – Time Division Multiplexing) formá-
tumba történô alakításának feladatát a Média Átjáró
(Media Gateway) funkcióinak segítségével.

Kapcsolatvezérlési réteg
Ez a réteg végzi a végpontok regisztrációját, valamint

ellátja a SIP jelzési üzenetek útvonalirányítási felada-
tait is (például a megfelelô alkalmazásszerver kiválasz-
tásával). A réteg központi eleme a CSCF (Call Session
Control Function), mely együttmûködik a hozzáférési és
szállítási réteggel a szolgáltatások megfelelô minôsé-
gének biztosításához. Funkciójuk szerint három CSCF-
et különböztetünk meg: 

– Proxy CSCF (P-CSCF): 
a mobil állomással tartja kapcsolatot,

– Serving CSCF (S-CSCF): 
a multimédiás viszonyok vezérlését végzi,

– Interrogate CSCF (I-CSCF): 
a központok közötti jelzésüzeneteket irányítja.

A kapcsolatvezérlési réteg magában foglalja a HSS
(Home Subscriber Service) adatbázisát is: ez az adat-
bázis tartalmazza a felhasználók egyedi szolgáltatási pro-
filjait. A kapcsolatvezérlési rétegben található az MGCF

(Media Gateway Control Function), ami együttmûködik
a SIP jelzésekkel és a Media Gateway által használt jel-
zési protokollokkal. Az MGCF kezeli a média átjárók ki-
épített kapcsolatait is. Az MRFC (Media Resource Cont-
rol Function) a Media Serverhez kapcsolódva segíti az
erôforrások vezérlését és hatékony kihasználását, va-
lamint elosztását.

Alkalmazás szerver réteg
Az alkalmazás szerver felel a végfelhasználók felé

nyújtott szolgáltatásokért és alkalmazásokért. Az IMS-
ben megvalósított SIP alapú alkalmazási réteg egyik
nagy elônye, hogy megteremtett egy olyan egységes
API-t (Application Programming Interface), melynek se-
gítségével egyszerûen hozhatók létre kommunikációs
alkalmazások az IMS lehetôségeinek kihasználására.
Ennek funkcionális központja az OSA-Gateway (Open
Services Access – Gateway) mely a Parlay Forum által
definiált API-n keresztül (Parlay API) tartja a kapcsola-
tot az alkalmazásszerverekkel, elrejtve az alkalmazások-
tól a hálózatspecifikus elemeket. 

Az OSA elveket követô API-k segítségével az alkal-
mazásfejlesztôk egyszerûen el tudják érni a távközlési
szolgáltatásokat, valamint új értéknövelt alkalmazásokat
tudnak kialakítani. 

A távközlési szolgáltatók az OSA bevezetésével le-
hetôvé tudják tenni külsô cégek számára, hogy azok
értéknövelt távközlési szolgáltatásokat tudjanak kifej-
leszteni és nyújtani. Mivel egy létrehozott szolgáltatás
a szabványosítás következtében egyszerre több szol-
gáltató hálózatában is könnyedén bevezethetô lesz,
minden újonnan létrejövô szolgáltatás egyszerre több
szolgáltató számára tud újabb bevételi csatornákat meg-
nyitni. 

Az IMS a jelenlegi Internet alapú szolgáltatásoknál
megszokott gyors, hatékony, nyílt szabványokon alapuló
fejlesztési szemléletet (melynek eredményeként nagyszá-
mú, sikeres IP alapú szolgáltatás érhetô el) kívánja be-
vezetni a távközlési szolgáltatók hagyományosan zárt
hálózataiba. Az új szolgáltatások támaszkodhatnak az
egységes IMS architektúrára, így nem szükséges vala-
mennyi funkciót újra megvalósítani, csökken a fejlesz-
tési költség és a piacrakerüléshez szükséges idô, vala-
mint a felhasználók hasonló, egységes módon hasz-
nálhatják az új szolgáltatásokat is, így azok hamarabb
elterjedhetnek.

Látható, hogy az IMS egy olyan szabványosított, egy-
séges és újrahasznosítható, IP alapú platform, mely in-
tegrált lehetôséget kínál az NGN hálózatok legkülönfé-
lébb szolgáltatás-típusainak, multimédiás hang- és adat-
szolgáltatásainak integrálására és kiterjesztésére.

4. Az IMS szerepe a mobil és a fix 
hálózati NGN migrációban

A mobil hálózatok NGN irányú átmenetét ugyanazok a
hajtóerôk mozgatják, mint a fix hálózatokét: a technoló-
giai fejlôdés és az új szolgáltatások iránti igény. Az UMTS
új rádiós hozzáférési hálózata (UTRAN) által kínált sáv-
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szélesség és QoS támogatás magával hozza az újfajta,
multimédia-szolgáltatások iránti igényt, melyekkel a há-
lózat képességei hatékonyabban használhatók.

Az NGN átmenet során a kényszerítô körülmények
is szintén megegyeznek, vagyis a végfelhasználók felé
folyamatosan biztosítani kell a szolgáltatásokat, a régi
és az új technológia közötti együttmûködést meg kell ol-
dani, valamint az átmenet költségeinek kézbentartása
is lényeges elem.

Mobil hálózatok esetén speciális helyzetet teremt az
UMTS szabványban definiált új, harmadik generációs rá-
diós elérési technológia, az erôs szabványosítás (3GPP),
továbbá a rendszer nyitottsága a harmadik fél által kí-
nált új szolgáltatások felé (az IMS-re támaszkodva).
Ezek azok a pontok, ahol a fix és a mobil NGN migrá-
ció a legszembetûnôbben különbözik.

A mobil-NGN átmenet legjelentôsebb újdonsága –
az új, nagysebességû rádiós hozzáférési hálózat mel-
lett – várhatóan az IP Multimedia Subsystem megjele-
nése, mely teljesen új alapokra helyezi a szolgáltatás-
fejlesztést és szolgáltatásnyújtást. A korábbi rendsze-
rekben alkalmazott modellekkel szemben az operátor ru-
galmasan elmozdulhat a best-effort szolgáltatások felôl
a minôségi, hozzáadott értéket tartalmazó, nagyobb ár-
bevételt jelentô prémium szolgáltatások felé. A hálóza-
ti szolgáltató helye, szerepe átalakul ebben az új kör-
nyezetben: a hálózati szolgáltató az új szolgáltatások
értékesítése során a bróker szerepét tölti be, míg a szol-
gáltatás kifejlesztését – adott esetben – harmadik fél
végzi. Ebben a szerepben a hálózati szolgáltató új üz-
leti modell alkalmazásával új bevételi forrásokhoz jut-
hat. Az IMS-re többféle üzleti modell építhetô idô, sáv-
szélesség, médiafolyam (audió, videó), szolgáltatás (in-
stant messaging, tartalom stb.), esemény (presence
stb.) és QoS alapú számlázás használatával (11. ábra).

Az IMS segítségével bevezetett új szolgáltatások el-
indítanak egy olyan folyamatot, melynek eredményeként
– a technológia érettségével együtt – a felhasználók szé-
leskörûen elfogadják és igénylik az új, innovatív, érték-
növelt szolgáltatásokat. Ennek a tendenciának a része-
ként megfigyelhetô, hogy a jelenlegi GPRS hálózatokon
olyan multimédiás, csomagkapcsolt alapú szolgáltatáso-
kat vezetnek be az operátorok (MMS, Live- és portál szol-
gáltatások, multimédiás tartalom-értékesítés stb.), ame-
lyek egyértelmûen „elôkészítik” a felhasználói igényeket
az UMTS kínálta új, minôségi szolgáltatások számára.

A vezetékes hálózati fejlôdés végcéljaként megjelölt
NGN hálózatok megalkotására tett erôfeszítések szét-
forgácsolódtak az évek folyamán. Az ETSI és az ITU-T
az egységes architektúra megteremtésére koncentrál,
míg az IETF a konkrét protokollok területén „vezet”. Az
MSF (Multiservice Switching Forum) és az IPCC a piac-
vezetô szerepért harcol, míg a DSL Fórum (DSLF) dön-
tôen csak a saját piacának egyes kérdéseivel foglalko-
zik. A fentiek eredményeként nem állt össze egysége-
sen támogatott, teljeskörû fix NGN rendszer, hanem jel-
lemzôen részletmegoldások születtek.

A mobil vonalon ugyanakkor a 3GPP kifejlesztett egy
teljes rendszert, amely magában foglalja az architektú-
rát, részletesen kidolgozott protokollokat, számlázási
rendszert, O&M stb. részeket. Az így kialakult rendszer
nyílt szabványokon alapuló, IETF „kompatíbilis” proto-
kollokat alkalmaz, rugalmasan bôvíthetô, az alkalmazás-
fejlesztés kockázatai megoszthatók külsô résztvevôk-
kel, a hálózat operátor szempontjából összességében
nagyon kedvezô.

2004 második felében több piaci résztvevô (pl. BT,
Swisscom, NTT) felvetette az IMS fix hálózati alkalma-
zásának lehetôségét, így a fix-mobil hálózati konver-
gencia nyújtotta elônyök kiaknázását (12. ábra) [11].

HÍRADÁSTECHNIKA
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11. ábra  
IMS számlázási modellek

12. ábra  
A mobil és a vezetékes NGN fejlôdés iránya



Jelenleg több szervezet, projekt is célul tûzte a fix-
mobil konvergencia támogatását, kiaknázását IMS ala-
pokon. Az OASIS, OMA [12] szolgáltatás platform, a
TISPAN (Telecoms & Internet converged Services & Pro-
tocols for Advanced Networks) [13] fix hozzáférési há-
lózatokon nyújtható IMS szolgáltatások igénybevétele
témában. Az ITU-T NGN Focus Group célja a TISPAN
NGN globális specifikációvá tétele. A több jelentôs gyár-
tó részvételével megalakult FMC Fórum, melynek veze-
tôje a BT Group, tagjai többek között a Brasil Telecom,
Korea Telecom, Nippon Telegraph and Telephone (NTT),
Rogers Wireless és a Swisscom.

Az ETSI-TISPAN rendelkezik jelenleg a legnagyobb
szabványosítási és ipari támogatással, összefogja, ko-
ordinálja a FMC területén történô munkát, irányítja az
NGN hálózatokkal kapcsolatos szabványosítási folya-
matokat, különös tekintettel a multimédia szolgáltatások
DSL hozzáférésen történô igénybevételét lehetôvé té-
vô funkciókat, az alapszintû nomaditást a hozzáférési
hálózat illesztô alrendszer (Access Network Attachement
Subsytem) segítségével, a nagysebességû hozzáféré-
sek, például VDSL, FTTx és WiMAX támogatást, illetve
a késôbbiekben a teljeskörû nomaditás támogatást.

A fix hálózatokra szánt IMS alkalmazása során most
még számos nyitott kérdés akad. Ilyen például a háló-
zathoz csatlakozás (P-CSCF/DHCP), IMS felderítés és
regisztráció, erôforrás lefoglalás (QoS, beengedés sza-
bályozás), SIP együttmûködés, IPv4 támogatás, hely-
zet információ kezelése (UMTS cella-azonosító/DSL ATM
VC), biztonsági és számlázási kérdések, stb. A jelenle-
gi 3GPP IMS és az NGN IMS között is több jelentôs el-
térés tapasztalható: a vezetékes és a vezetéknélküli há-
lózatokban különböznek a sávszélesség szabályozási,
biztonsági kérdések és az átviteli késleltetés mértéke
jelentôsen eltér. Az NGN terminálok vonatkozásában is
eltérôek az elvárások, követelmények, például az IPv6
támogatási képesség, UICC, stb. Az UMTS rendszerben
rendelkezésre álló helyzet információtól természetében
különbözik a vezetékes helyzetinformáció, és nem elér-
hetô minden terminál esetében. Az IMS SIP és az NGN
SIP nem teljesen kompatíbilisek egymással. Az erôfor-
rás-lefoglalással kapcsolatos jelzések egységes keze-
lése, támogatása, továbbá a törvényi szabályozási kér-
dések összehangolása is megoldandó feladatok még.

Ezeknek a nyitott kérdéseknek a rendezése nyomon
követhetô a TISPAN-3GPP workshopokon. A workshop-
ok [14] dokumentumai körvonalazzák a megoldandó
problémákat, és áttekintô képet nyújtanak a munka ak-
tuális állásáról.

5. Összefoglalás

A jelenlegi tendenciák a 3GPP IMS hozzáférési hálóza-
toktól (WLAN, fix, UMTS stb.) független módon való, in-
tegrált alkalmazása felé mutatnak. Az IMS szolgáltatá-
sai egységes formában, minden NGN terminál számá-
ra elérhetôvé válnak a jövôben. 

A megoldandó kérdések részben technológiai (pél-
dául az adott hozzáférés által támogatott funkciók, sáv-

szélesség, késleltetés, SIP együttmûködés stb.), továb-
bá együttmûködési és jogi vonatkozásúak.

A fix-mobil konvergencia végcélja egy olyan egysé-
ges IMS alapú NGN megalkotása, ahol a fix és mobil
terminálok számára ugyanaz a szolgáltatási kör érhetô
el. Az IMS lehetôvé teszi a szélessávú hozzáférés nyúj-
totta elônyök legteljesebb kiaknázását, és a felhaszná-
lók új szolgáltatások iránti igényének kielégítését.
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1. Bevezetés

Az NGN hálózati koncepciót az egyes cégek, szerveze-
tek gyakran eltérôen értelmezik. A téma további precíz
tárgyalása érdekében most megadjuk az NGN definí-
cióját, ami az ETSI és ITU-T megközelítésén alapul:

Az NGN egy csomagkapcsolt többszolgáltatású in-
tegrált hálózat, ahol a szolgáltatások és alkalmazások
technológia független módon valósíthatók meg, vala-
mint támogatja az általános mobilitást; mindenhol elér-
hetô és személyre szabott szolgáltatásokat biztosít.

A harmadik generációs (3G) mobilhálózatok szabvá-
nya az ITU-ban megalkotott IMT-2000 (International Mo-
bile Telecommunications 2000). Az ajánlás célja, hogy
rádiós kapcsolatokon keresztül elérhetôvé tegyen táv-
közlési szolgáltatásokat. A dokumentum létrehozásá-
ban több szabványosítási szervezet is együttmûködött,
melyek közül legjelentôsebb a 3GPP (Third Generation
Partnership Project) és a 3GPP2 volt. Az IMT-2000 szab-
ványon belül definiálták elôször az IMS-t [1]. 2001-ben
az ITU-T egy új kezdeményezéssel NGN (Next Genera-
tion Network) néven szerette volna létrehozni egy valós
alkalmazását a GII-nek (Global Information Infrastruc-
ture), amellyel olyan problémákra keresték a megoldást,
melyeknek alapját az alábbiak képezik:

– az Internetre kötött hosztok számának monoton
növekedése,

– multimédiás szolgáltatások iránti növekvô kereslet,
– az általános mobilitást támogató 

nomadikus szolgáltatások bevezethetôsége,
– hálózat- és szolgáltatás-konvergencia 

megteremtése.
Az NGN-t elôször az Y.2001-es ajánlásban definiál-

ták s egy általános architektúrát is felvázoltak. Eszerint
az NGN egy csomagkapcsolt hálózat, mely minôségi táv-
közlési szolgáltatásokat tud biztosítani különféle szé-

lessávú transzport technológiákon. Lehetôvé teszi az
általános mobilitást és a hálózat egységes menedzse-
lését.

Az ETSI-ben (European Telecommunications Stan-
dards Institute) 2003-ban jött létre a TISPAN munka-
csoport a TIPHON (Telecommunication and Internet Har-
monization over Networks) és SPAN (Services and Pro-
tocols for Advanced Networks) csoportok összeolvadá-
sával. Céljuk a konvergens hálózatok szabványosítása
volt, mellyel a PSTN-bôl az NGN-be vezetô migrációs
utat is elôkészítik.

Az ITU az ETSI és a 3GPP más-más tôbôl fakadó-
an hasonló kezdeményezésekbe fogott, jelen pillanat-
ban pedig ezen törekvések metszetében az IMS áll,
ami a technológia jelentôsségét még inkább hangsú-
lyozza.

2. IMS alapú újgenerációs hálózatok

Az ETSI TISPAN által specifikált NGN architektúra [4]
minden komponense megfeleltethetô az ITU-T NGN spe-
cifikáció [5] egyes elemeinek. Ez felbontható egy szál-
lítási és egy szolgáltatási síkra. A szolgáltatási sík az
alábbi részekbôl áll:

– IP Multimedia Subsystem (IMS)
– PSTN/ISDN Emulációs alrendszer
– További multimédiás alrendszerek 

(mûsorszórás, tartalom szolgáltatás stb.)
– Közös komponensek, melyeket több alrendszer

is használ (pl. biztonsági részek, számlázás, 
hálózat menedzsment stb.)

Ez az alrendszer alapú architektúra (1. ábra) lehetô-
séget biztosít további alrendszerek bevezetésére, és
más szabványoknak megfelelô rendszerek (vagy a nem
szabványos struktúrák) illesztésére. 
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A Next Generation Networks koncepciójának fejlôdése új irányvonalat vett az IMS megjelenésével. A jelenleg elterjedt Soft-

Switch alapú architektúra helyét az IMS alapú architektúra váltja fel. Ezt több tényezô is indokolja. A mobil telefónia rohamos

fejlôdésével a készülékekkel egyre több szolgáltatás, multimédiás tartalom érhetô el. A fix hálózati telefóniával szemben a

készülékek, így a megrendelt szolgáltatások is személyessé váltak. Az Internetrôl ismert szolgáltatások – mint az e-mail, bön-

gészés, azonnali üzenetváltás, multimédiás hívások, jelenlét stb. – egyre inkább elérhetôek mobil környezetben is. Az IMS

eredetileg az Interneten megszokott szolgáltatások mobil környezetben való „távközlési minôségû” elérésének igényére je-

lentett megoldást. Azonban a fix hálózati környezetben tevékenykedô szabványosítási szervezetek (ETSI TISPAN) is felfigyel-

tek rá, mivel az IMS közös szolgáltatási platformot nyújthat mind a mobil, mind a fix hozzáférésû felhasználók számára. Ezen

felül az IMS bevezetésével jelentôs elôrelépés tehetô a fix-mobil konvergencia folyamatában.



1. ábra  ETSI TISPAN NGN architektúra

Az NGN végberendezések számára az IP kapcsola-
tot a szállítási réteg (Transport Layer) biztosítja, a NASS
és a RACS alrendszerek (lásd 2.1 és 2.2. fejezetek) ve-
zérlésével. Ez a két alrendszer elrejti a gerinchálózat-
ban és a hozzáférési hálózatokban, az IP réteg alatt
használt technológiákat. 

2.1. NASS 
(Network Attachement Subsystem)

A NASS alrendszer fôbb feladatai
az alábbiak [6]:
– Az IP címek dinamikus biztosítása

a végberendezések számára, 
és egyéb terminál-konfigurációs
paraméterek beállítása.

– A végberendezés IP szintû 
hitelesítése a címkiosztási eljárás
elôtt vagy alatt.

– A felhasználói profilok alapján
történô hálózati hozzáférés 
engedélyezése.

– IP szintû helymeghatározás. 

Ezen alrendszer feladata továb-
bá a mobilitás és a szolgáltatások no-
madikus igénybevételéhez szüksé-
ges feltételek megteremtése. A szab-
ványosítás jelen állapotában azon-

ban ezen funkciók teljes körû megvalósítása csak hosz-
szú távú célként fogalmazódik meg. 

Egy szemléletes példát említve, nem rövid távú cél,
hogy egy felhasználó, aki PDA-ján épp egy futballmeccs
közvetítését nézi, hazaérkezve azt át tudja kapcsolni
minden gond nélkül a nagyképernyôs televíziókészülé-
kére, anélkül, hogy az adott kapcsolat (session) meg-
szakadna. Elvárás viszont, hogy a felhasználó végberen-
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33GGPPPP – Third Generation Partnership Project
33GGPPPP22 – Third Generation Partnership Project 2
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IIMM--SSSSFF – IP Multimedia Service Switching Function
IIPPsseecc – Internet Protocol security
MMGGCCFF – Media Gateway Control Function
MMRRFFCC – Medie Resource Function Controller
MMRRFFPP – Media Resource Function Processor
MMSSRRPP – Message Session Relay Protocol

NNAAII – Network Access Identifier
NNAASSSS – Network Attachment Subsystem

OOSSAA – Open Services Architecture

OOSSAA--SSCCSS – Open Service Access – Service Capability Server
PPCCMM – Pulse Code Modulation

PP--CCSSCCFF – Proxy Call/Session Control Function
PPEESS – PSTN/ISDN Emulation Subsystem

PPSSTTNN – Public Switched Telephone Network
PPTTTT – Push To Talk

RRAACCSS – Resource and Admission Control Subsystem
RRAADDIIUUSS – Remote Authentication Dial In User Service

RRTTPP – Real-time Transport Protocol
SSCCFF – Session Charging Function
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SSDDPP – Session Description Protocol
SSEEGG – Security Gateway
SSIIPP – Session Initiation Protocol
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TT--MMGGFF – Trunking Media Gateway Function
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UUAACC – User Agent Client
UUAASS – User Agent Server
UUDDPP – User Datagram Protocol

UUPPSSFF – User Profile Server Function
UURRII – Uniform Resource Identifier

UURRLL – Universal Resource Locator

Rövidítések



dezésével különféle szolgáltatók (eltérô technológiájú)
hozzáférési hálózataihoz csatlakozni tudjon és elérje
az NGN szolgáltatásokat.

A NASS funkcionális architektúrája a 2. ábrán látható.
A fontosabb funkciók az alábbiak:
– NACF (Network Access Configuration Function)

IP cím allokáció a végberendezés számára, 
P-CSCF címének meghatározása (lásd késôbb),
hozzáférési hálózat azonosítása.

– AMF (Access Management function)
PPP kapcsolatok végzôdtetése, 
authentikációs kérések proxy-zása UAAF felé.

– CLF (Connectivity Session Location and 
Repository Function)
A végberendezés IP címe és hálózati helye közötti
összerendelés és a felhasználó QoS profiljának
tárolása.

– UAAF (User Access Authorisation Function)
Bebocsátás engedélyezése és hitelesítése 
hálózati profilok alapján, melyekhez a PDBF-bôl jut.

– PDBF (Profile Database Function)
Felhasználói hitelesítési adatokat tárol (személyi
azonosítót, hitelesítési metódusok listáját stb.)

2.2. RACS (Resource and Admission Control Subsystem)
A RACS alrendszer feladatai a bebocsátás-engedé-

lyezés és a belépési pont vezérlés (gate control), ami a
NAPT (Network Address and Port Translation) vezérlést
és a csomagok prioritások szerinti megfestését (priority
marking) is magába foglalja [7]. Ennek alapján lehet az
alkalmazásoknak erôforrásokat igényelni és lefoglalni.
A QoS menedzsment által tehát megteremti a minôsé-
gi szolgáltatások biztosításának alapjait.

A RACS egy proxy-zott (vagy közvetett) erôforrás le-
foglalás. Ebben az esetben nem szükséges, hogy a CPE
bármilyen QoS képességekkel rendelkezzen. Ehelyett
amikor a CPE egy szolgáltatást indítását kéri az AF-tôl,
az AF a RACS irányába küld egy bebocsátás engedé-
lyezési és erôforrás foglalási üzenetet. A szolgáltatások
minôségének biztosítása érdekében relatív (DiffServ) és
garantált (IntServ) QoS modellek is felhasználhatók. 

A távközlési szolgáltatók a gyakorlatban nem alkal-
maznak QoS-t a gerinchálózatban, inkább igyekeznek
a torlódást elkerülni, például szükség esetén a kapaci-
tások bôvítésével. A kritikus forgalmak megkülönbözte-
tett kiszolgálására legfeljebb a hozzáférési szakaszon
lehet igény, ami legtöbbször forgalom priorizálást jelent
(azaz relatív elôny biztosítást).

3. Az IMS funkciók áttekintése

Az IMS rendszer SIP alapú multimédiás szolgáltatások
létesítését és menedzselését teszi lehetôvé. Kiemelt
fontosságú a beszédátvitel, amelyet az IMS PSTN szi-
muláció formájában tesz lehetôvé. Az ilyen jellegû szol-
gáltatások nem teljesen azonosak a PSTN/ISDN hálóza-
ti párjukkal és nem feltétlenül használják a PSTN/ISDN
hívásfelépítési eljárásokat és protokollokat. A végberen-
dezések tekintetében sem feltétel, hogy hagyományos
analóg terminálokkal igénybe lehessen venni szimulált
beszédszolgáltatást, noha szabványos ATA (Analog Te-
lephony Adapter) eszközök alkalmazásával sokszor er-
re is lehetôség nyílik.

Az IMS funkcionális architektúrája a 3. ábrán látható
[8]. Legfontosabb eleme a CSCF (Call Session Control
Function) melynek feladata a multimédiás kapcsolatok
felépítése, monitorozása, lebontása és menedzseli a fel-
használó és a szolgáltatásokért felelôs elemek közötti
kapcsolatokat is. CSCF mûködhet átjátszó (Proxy-CSCF),
szerver (Serving-CSCF) vagy kliens (Interrogating-CSCF)
módban. 

A P-CSCF jelenti a belépési pontot az IMS-be a vég-
berendezés (User Equipment) számára. Ez gyakorlati-
lag egy bejövô és kimenô (inbound/outbound) SIP proxy
funkciót fed le. Fôbb feladatai az IP-Sec kapcsolatok
kiépítése, felhasználó azonosítás, hitelesítés, protokoll
tömörítés és számlázási információ generálás [1]. Az S-
CSCF a kapcsolatok állapotait kezeli, SIP registrar-ként
is mûködhet, ami azt jelenti, hogy nyilván tartja a fel-
használó pillanatnyi helyét (például IP cím alapján) és
összerendeli ezt ennek alkalmazási szintû címével, ami
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lehet akár egy SIP-es azonosító is. Az I-CSCF SIP-proxy
funkcionalitású. Ha egy SIP szerver meg akarja találni
egy adott üzenethez tartozó következô SIP állomást
(next SIP hop), akkor az a szerver egy olyan SIP proxy
(I-CSCF) címét igyekszik megtudni, amely abban a tar-
tományban van, ahová az üzenetet küldték. Üzenet tit-
kosítást is végez és a HSS/SLF (Home Subscriber Ser-
ver/Subscriber Location Function) felé is van interfésze.

A HSS a felhasználókkal kapcsolatos információk köz-
ponti tárhelye. Ez magában foglalja a felhasználó pilla-
natnyi fizikai helyére vonatkozó információkat, hitelesí-
tési információkat, továbbá a felhasználói profilt, amely
az elôfizetô szolgáltatásokkal összefüggô preferenciáit
tartalmazza. Az SLF egy egyszerû adatbázis, ami a fel-
használói címeket HSS címekre képezi le.

4. Kapcsolatvezérlés az IMS-ben

Ebben a fejezetben az IMS-beli eljárások közül két je-
lentôsebb mûvelet kerül bemutatásra, nevezetesen a
regisztráció és a kapcsolat felépítésének folyamata.

4.1. A regisztráció folyamata
Ahhoz, hogy az IMS terminál regisztrálhasson az IMS

rendszerbe, elôbb IP szintû kapcsolatot kell létesítenie
a hozzáférési hálózaton. Ez a hozzáférési hálózat lehet
mobil (pl. GPRS), vezetéknélküli (pl. WLAN), vagy veze-

tékes (pl. ADSL). A terminál IP címet kap, emellett fel kell
derítenie a P-CSCF IP címét is (amit fixhálózati környe-
zetben az NGN NASS alrendszerétôl kap meg). Ha ez
megtörtént, akkor kezdôdhet az IMS regisztráció folya-
mata, SIP üzenetek váltásával. Az IMS regisztráció te-
hát független az IP szintû kapcsolódástól.

Megjegyzendô, hogy a 3GPP által definiált IMS kizá-
rólag IPv6-os címzést használ, ezzel szemben az ETSI
TISPAN IMS specifikációban megmarad az IPv4.

A regisztrációt szemléltetô, következô oldali 4. ábra
esetében a lehetô legösszetettebb esetet feltételezzük:
a felhasználói terminál idegen hálózatban tartózkodik
(roaming) és a szintén itt található P-CSCF-hez kapcso-
lódik (a P-CSCF a honos hálózatban is elhelyezkedhet):

(1) A terminál REGISTER SIP üzenetet küld a P-
CSCF-nek. Az IMS-ben számlázási okok miatt a P-
CSCF minden jelzésváltásban részt vesz.
(2) A P-CSCF továbbküldi a REGISTER üzenetet a
honos hálózat szélén levô I-CSCF-nek.
(3) Az I-CSCF Diameter üzeneteket vált az UPSF-
el. Ennek célja a publikus és privát felhasználói azo-
nosítók ellenôrzése, az idegen hálózattal való roa-
ming szerzôdés meglétének ellenôrzése, és annak
ellenôrzése, hogy a publikus felhasználói azonosító
nincs-e regisztrálva másik S-CSCF-ben. 
(4) Miután a Diameter üzenetek pozitív választ ad-
tak, az I-CSCF továbbküldi a REGISTER üzenetet
az S-CSCF felé.
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(5) Az S-CSCF Diameter üzeneteket vált az UPSF-
el. Ez hitelesítési célokat szolgál. Az IMS felhaszná-
lót csak az IMS regisztráció során hitelesíti a rend-
szer. Regisztrált állapotban más üzenetváltások al-
kalmával nem történik felhasználó hitelesítés. A hi-
telesítéshez szükséges authentikációs vektorokat az
S-CSCF az UPSF-bôl tölti le. Az S-CSCF emellett tá-
jékoztatja az UPSF-et arról, hogy az S-CSCF-hez lett
rendelve az adott felhasználó.
(6-7-8) Az S-CSCF 401 Unauthorized üzenetet küld
a terminálnak. Ez tartalmaz egy hitelesítési felszólí-
tást a megfelelô adatokkal együtt, amire a terminál-
nak felelnie kell. 
(9-10) A terminál újból REGISTER kérést küld, ami
már tartalmazza a hitelesítési felszólításra adott vá-
laszt. Ezt a P-CSCF továbbítja az I-CSCF felé. 
(11) Az I-CSCF újból Diameter üzeneteket vált az
UPSF-el. Erre azért van újból szükség, mert a termi-
nálnál második REGISTER kérése esetenként nem
ugyan ahhoz az I-CSCF-hez irányítódhat, mint az
elsônél. Az UPSF-ben viszont nyilván van tartva, hogy
melyik S-CSCF várja ezt a második REGISTER ké-
rést a termináltól, a hitelesítési felszólításra adott vá-
lasszal együtt. 
(12) Az I-CSCF az elôbb leírtak alapján annak az S-
CSCF-nek továbbítja a második REGISTER kérést,
amelyiktôl a hitelesítési felszólítást kapta a terminál. 
(13) A felhasználó hitelesítése után az S-CSCF Dia-
meter üzeneteket vált az UPSF-el. Az UPSF-ben el-
tárolásra kerül, hogy a felhasználó az adott S-CSCF-
hez lett regisztrálva. Az S-CSCF emellett letölti az
UPSF-bôl a felhasználói profilt, illetve annak a kívánt
részét. (A felhasználói profil tartalmazza a privát és
publikus felhasználói azonosítókat az esetlegesen
megrendelt szolgáltatásoknak megfele-
lôen, az esetleges szûrôfeltételeket stb.)
(14-15-16) Az S-CSCF 200 OK üzene-
tet küld a terminálnak, jelezve a sikeres
IMS regisztrációt.

A sikeres regisztráció után a terminál
SUBSCRIBE kéréssel fordul az S-CSCF fe-
lé, ahol az adott terminál jelenléti állapota
van nyilvántartva. A terminál így feliratkozik
saját jelenléti állapotának figyelésére. Ez-
után ha valamilyen okból kifolyólag törlôdik
a terminál regisztrációja, a rendszer értesíti
errôl a terminált [11].

4.2. A kapcsolatfelépítés folyamata
Példaként egy olyan kapcsolat kerül be-

mutatásra, ahol mind a hívó, mind a hívott
fél barangol, azaz nem a honos hálózatá-
ban tartózkodik. Az egyszerûség kedvéért
a kapcsolat során egyik fél sem vesz igény-
be egyéb szolgáltatásokat, így nincs szük-
ség alkalmazásszerverek közremûködésére.

Az 5. ábrán követhetô példában az idegen hálózat-
ban levô P-CSCF-en keresztül történik a jelzésváltás
mind a hívó, mind a hívott fél esetében [11].

A SIP jelzéseknek minden esetben érinteniük kell a
hívó félhez rendelt P-CSCF-et és S-CSCF-et, és a hí-
vott félhez rendelt P-CSCF-et és S-CSCF-et. 

(1-13) INVITE-100 Trying üzenetek. A hívó terminál
az INVITE üzenetet a regisztrációkor hozzárendelt
P-CSCF-nek küldi. Ez az üzenet tartalmazhat eset-
leges szolgáltatások indítására vonatkozó informá-
ciókat, és a felhasználó helyére vonatkozó informá-
ciókat (például mobil hálózatban az aktuális cella
azonosítóját). 
Az INVITE üzenet SDP-t is tartalmaz, amiben a hí-
vó fél felsorolja az általa támogatott kodekeket.
A hívó P-CSCF ellenôrzi a SIP üzenet tartalmának he-
lyességét: irányításra vonatkozó információkat, hasz-
nálni kívánt kodekeket, emellett számlázáshoz szük-
séges mezôket illeszt az üzenet fejlécébe. 
A 100 Trying üzenet csak ideiglenes üzenet, amit vég-
leges üzenetnek kell majd követnie. 
A hívó S-CSCF engedélyezheti az esetleges szol-
gáltatások indítását, a regisztráció során letöltött fel-
használói profiladatok alapján. Meghatározhatóak
szûrôfeltételek, például igényelhetô sávszélesség kor-
látozására személyre szabottan, vagy globálisan is.
A hívó S-CSCF az elsô csomópont, ami a hívó fél
felé próbálja irányítani az üzenetet. Az S-CSCF el-
távolítja a hívó fél földrajzi helyére vonatkozó infor-
mációkat az üzenetbôl, ha azt a honos hálózaton kí-
vülre irányítja. Honos hálózatban elhelyezkedô alkal-
mazás szervereknek címzett üzenetekbôl nem távo-
lítja el ezeket az információkat. 

HÍRADÁSTECHNIKA

24 LXI. ÉVFOLYAM 2006/10

4. ábra  IMS regisztráció folyamata



IMS alapú NGN hálózatok

LXI. ÉVFOLYAM 2006/10 25

5. ábra  
Kapcsolat felépítése

A hívott fél honos háló-
zatában az I-CSCF kap-
ja meg az üzenetet. Az
UPSF-bôl Diameter pro-
tokoll segítségével letöl-
ti, hogy a hívott fél me-
lyik S-CSCF-be van re-
gisztrálva, majd oda to-
vábbítja az INVITE üze-
netet.
A hívott S-CSCF szintén
engedélyezheti szolgál-
tatások indítását, a hí-
vott fél profil adatai alap-
ján. Jelen példában a hí-
vott fél sem igényli alkal-
mazás szerver meghívá-
sát. 
A hívott P-CSCF IPsec
kapcsolatot tart a hívott
terminállal, számlázási
feladatokat lát el. 
A hívott terminál csak ak-
kor fogja jelezni a bejö-
vô hívást, amikor mind-
két félnél megtörtént a
kívánt hálózati erôforrás
lefoglalása. Ez a kapcso-
latban használt média tí-
pusoktól és kodekektôl
függ, amiket SDP üzene-
tekben egyeztetnek a fe-
lek [11].
(14-19) 183 Session pro-
gress üzenetek. A hívott
fél SDP üzenetben közli
saját IP címét, ez alap-
ján a felek közt közvetle-
nül történik majd a mé-
diaátvitel. 
A 183 Session Progress
üzenetbe ágyazott SDP
további médiatípus és
kodek egyeztetésre szol-
gálhat, mivel a felek meg-
próbálják kiválasztani a
mindkettôjük által támo-
gatott, legmegfelelôbb
kodekeket. Emellett a hí-
vott fél tájékoztatja a hí-
vó felet arról, hogy a há-
lózati erôforrás lefogla-
lás folyamatban van.



A hívott fél honos hálózatában az I-CSCF kapja meg
az üzenetet. Az UPSF-bôl Diameter protokoll segít-
ségével letölti, hogy a hívott fél melyik S-CSCF-be
van regisztrálva, majd oda továbbítja az INVITE üze-
netet.
A hívott S-CSCF szintén engedélyezheti szolgálta-
tások indítását, a hívott fél profil adatai alapján. Je-
len példában a hívott fél sem igényli alkalmazásszer-
ver meghívását. 
A hívott P-CSCF IPsec kapcsolatot tart a hívott ter-
minállal, számlázási feladatokat lát el. 
A hívott terminál csak akkor fogja jelezni a bejövô
hívást, amikor mindkét félnél megtörtént a kívánt há-
lózati erôforrás lefoglalása. Ez a kapcsolatban hasz-
nált média típusoktól és kodekektôl függ, amiket SDP
üzenetekben egyeztetnek a felek [11].
(14-19) 183 Session progress üzenetek. A hívott
fél SDP üzenetben közli saját IP címét, ez alapján a
felek közt közvetlenül történik majd a média átvitel.
A 183 Session Progress üzenetbe ágyazott SDP to-
vábbi médiatípus és kodek egyeztetésre szolgálhat,
mivel a felek megpróbálják kiválasztani a mindkettô-
jük által támogatott, legmegfelelôbb kodekeket. E-
mellett a hívott fél tájékoztatja a hívó felet arról, hogy
a hálózati erôforrás lefoglalás folyamatban van. 
(20-29) PRACK – 200 OK üzenetek. A PRACK üze-
netet az elôzô 183 Session Progress üzenet igényel-
te. Erre azért van szükség, mert a hívott fél így bizo-
nyosodik meg afelôl, hogy a hívó megkapta a 183
Session Progress üzenetet. Mivel a SIP üzenetek nem
megbízható protokollal is továbbíthatóak, az üze-
net feladója nem lehet biztos annak címzetthez va-
ló megérkezésében. A PRACK üzenet tartalmazhat
új SDP felajánlást, emellett az üzenet feladásakor a
hívó fél megkezdi a hálózati erôforrás lefoglalását.
A hívott fél SDP választ küld a 200 OK üzenetben, je-
lezve, hogy megkezdte a hálózati erôforrás lefogla-
lását. 
(30-39) UPDATE – 200 OK üzenetek. A hívó fél jel-
zi, hogy befejezte az erôforrás lefoglalást. Példánk-
ban ekkorra a hívott fél is lefoglalta a szükséges erô-
forrásokat, melyet a 200 OK üzenetbe ágyazott SDP-
ben jelzi. 
(40-55) A hívott fél csengetése. A 180 Ringing üze-
net szintén PRACK üzenetet igényel, hasonló okok-
ból, mint a fentebb említett 183 Session Progress. 
(56-66) Kapcsolat létrejötte, médiafolyam indítása.
Amikor a hívó fél elfogadja a hívást, a terminál 200
OK üzenetet küld. Ez a kapcsolat felépítés elsô IN-
VITE kérésére adott válasz. Erre a 200 OK üzenet-
re a hívó fél ACK üzenetet küld nyugtázásképpen,
majd megkezdôdik a média végponttól végpontig
történô közvetítése a felek közt [11].

5. Összefoglalás

Az IMS alapú NGN architektúra tervezési irányelvei kö-
zött szerepel a nyíltság és a komplexitás, melynek cél-
ja minél többféle valósidejû multimédiás szolgáltatás le-
hetôsége. Kérdéses azonban, hogy az Interneten sa-
ját zárt (titkos) rendszerrel szolgáltató kicsi (garázs) cé-
geknek az árait tekintve versenytársa tud e lenni majd
egy IMS-en szolgáltató cég. 

Az IMS sok újszerû szolgáltatás bevezetésére ad
lehetôséget, nyílt architektúra, szabványos interfészek-
kel, de fixhálózati környezetben gyakorlatilag még nincs
bevezetve, míg az Interneten szolgáltató kis cégek ki-
forratlan szolgáltatásai már léteznek és hozzák a be-
vételt, sôt már népszerûek is. 

A verseny kiélezett, a fixhálózati szolgáltatóknak lép-
ni kell, az irány adott: IMS. A mérföldköveket azonban
helyenként még homály fedi.
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1. Bevezetés

Történelmileg az NGN a hagyományos hangszolgálta-
tások helyettesítésére jött létre beleértve a nagytávolsá-
gú (class 4) és végfelhasználókhoz kapcsolódó (class 5)
szolgáltatásokat. Ebben az értelemben mind a beruhá-
zásokban (CAPEX) mind a mûködtetési költségekben
(OPEX) megtakarítást biztosított, de nem teremtett új
bevételi forrásokat. 

Mostanában az NGN koncepció egy sokkal rugalma-
sabb szolgáltatási platform irányába fejlôdik, amely új
innovatív szolgáltatásokat nyújt. Ennek az új megköze-
lítésnek a terméke az IP Multimédia Subsystem (IMS) ki-
fejlesztése, amelyet kezdetben az UMTS mobil hálóza-
tokban kívántak alkalmazni, de ezt a „minden IP” kon-
cepciót az ETSI (European Telecommunication Stan-
dard Institute) átvette és jelenleg is folyamatban van
az IMS átdolgozása/kibôvítése a vezetékes szélessá-
vú hálózatokra.

2. Az IMS szolgáltatásai és felépítése

Az IMS fontos szerepet játszik a felhasználó központú
szélessávú szolgáltatások [1] megvalósításában. A kon-
vergens IMS lehetôvé teszi, hogy a szolgáltatók garan-
tált szolgáltatásminôségû és biztonságos, SIP alapú
(Session Initiation Protocol) multimédia szolgáltatásokat
nyújtsanak tetszôleges szélessávú hozzáférési köze-
gen keresztül (vezetékes, vezetéknélküli, mobil). A SIP
jelzési protokoll közös az IETF, a 3GPP és az ETSI TIS-
PAN (Telecommunications & Internet converged Servi-
ces & Protocols for Advanced Networks) szabványosí-
tó szervezetek vezetékes és mobil hálózatok konver-
genciájáról szôtt elképzeléseiben. Másrészrôl a végbe-
rendezés gyártók is egyre inkább a SIP irányába moz-
dulnak el, mivel ez sokkal rugalmasabban bôvíthetô,
mint a H.323. Az IMS horizontális architektúrája meg-
szünteti a komplex struktúrákat, amelyek miatt egy új

szolgáltatás bevezetése költséges volt a hagyományos
vertikális rendszerekben, ugyanakkor egy keretrendszert
is teremt, amely egy széles választékát kínálja az IP ala-
pú szolgáltatásoknak. 

Az IMS képes – a jelenlegi rendszerekkel szemben
– a különbözô médiakomponensek kombinálásával egy
sokkal színesebb szolgáltatási környezet teremteni, és
ezzel valóban érteket teremteni a felhasználók számá-
ra.

2.1. IMS architektúra
Az IMS architektúra SIP proxy-kból és szerverekbôl

épül fel, amelyek együttmûködnek, hogy a felhasználók
hozzáférjenek az általuk igényelt szolgáltatásokhoz,
függetlenül a hozzáférési közeg típusától. A rendszer
logikai komponensei a következô oldalon, az 1. ábrán
láthatóak. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a legfon-
tosabb elemeket.

• Alkalmazás szerverek (AS):
A multimédia alkalmazás szerverek képezik az egyes
szolgáltatások végrehajtási-kiszolgálási környezetét.

• Serving Call Session/State Control Function (S-CSCF):
A SIP alapú IMS hívás (session) irányításért felel.

• Proxy CSCF (P-CSCF):
A P-CSCF egy tényleges SIP proxy szerverként
mûködik és az elsôdleges kapocs az IMS és 
az alatta lévô hozzáférési hálózat között.

• Interrogating CSCF (I-CSCF):
Az I-CSCF a belépési pont a szolgáltatói hálózatban.

• Home Subscriber Server (HSS):
A HSS egy hálózati adatbázist takar, 
amely tartalmazza az IMS szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó összes felhasználói adatot.

• Media Resource Function (MRF):
Média szerver segítségével valósulnak meg a hang
és videó konferenciák, automatikus hirdetmények, 
illetve egyéb média feldolgozás is 
(például: átkódolás, ha a két kommunikációs partner
berendezése nem egyforma hangkódolást használ).

LXI. ÉVFOLYAM 2006/10 27

IMS migrációs stratégiák
LÁPOSI LEVENTE, ZSIGMOND JÓZSEF

Alcatel Hungary Kft.
{levente.laposi, jozsef.zsigmond}@alcatel.hu

Kulcsszavak:  IMS, migráció, felhanszáló-központú szélessávú szolgáltatások

Az emberek egyre jobb kommunikációs szolgáltatásokat igényelnek, ugyanakkor nem akarnak foglalkozni a megoldás mû-

szaki hátterével. Az IP Multimedia Subsystem (IMS) amely az NGN (Next Generation Network) lelke, felhasználó-központú szé-

lessávú szolgáltatásokat nyújt többféle típusú hozzáférési hálózaton keresztül. Ez a nyílt szolgáltatási környezet gyors és

széleskörû szolgáltatások létrehozását teszi lehetôvé a felhasználók számára transzparens és könnyen kezelhetô módon.

Cikkünkben bemutatjuk az NGN magját alkotó IMS rendszert és célként tûzve ki azt, megvizsgáljuk milyen módon alakítható-

ak át a meglévô telekommunikációs hálózatok, miközben szem elôtt tartjuk a rövid távú üzleti szempontokat.



• Media Gateway Control Function (MGCF) és 
Media Gateway (MGW):
Szerepük a hagyományos vonalkapcsolt 
(PSTN, TDM) és az IMS felhasználók közötti 
kommunikáció támogatása.

Habár az ábra nem, de a teljes IMS rendszer termé-
szetesen tartalmazza a hálózati és szolgáltatás mened-
zselô illetve számlázó komponenseket is. (Bôvebb leí-
rást találhatunk a rendszerrôl: [2,3]).

2.2. Miért IMS?
Az IMS magját alkotó elemek (S-CSCF, HSS, AS,

MRF) teljesen közösek a hozzáférési hálózatoktól füg-
getlenül. Az illesztés megvalósítása csak a P-CSCF elem
és a hozzáférési hálózatok vezérlô elemei közötti együtt-
mûködésre korlátozódik, különösen az erôforrás kont-
roll miatt.

Éppen ezért az IMS alkalmazható minden szolgálta-
tó számára, legyen az vezetékes (beleértve a WiFi-t is),
mobil vagy konvergens. Másrészt rendkívül rugalmas
szolgáltatási összekapcsolást tesz lehetôvé, illetve elô-
segíti azok bôvítését multimédiás tartalommal. Az IMS
révén könnyedén lehet új innovatív szolgáltatásokat ki-
fejleszteni és bevezetni: „Hol a legközelebbi taxi?”, „Mi
a legrövidebb út hozzád?” stb.

2.3. PSTN helyettesítés
A meglévô PSTN hálózatok evolúciója megkerülhe-

tetlen kérdés, melyre nincs általános válasz. Az ETSI
TISPAN két lehetséges változatot fogalmaz meg:

• PSTN/ISDN Emulation Subsystem (PES):
közel tökéletes PSTN emuláció, a legtöbb, 
ha nem is mindegyik hagyományos PSTN 
szolgáltatás támogatása, úgy, hogy a 
végfelhasználó számra teljesen észrevétlen maradjon
(ugyanolyan berendezés, külalak stb.)

• PSTN/ISDN Simulation Subsystem (PSS):
a legnépszerûbb hagyományos szolgáltatások 
és leggyakrabban használt PSTN szolgáltatások 
szimulációja, ugyanakkor bizonyos szolgáltatások
jellegében már eltérôek lehetnek.

A PES megközelítést fôként a PSTN lecserélésekor,
illetve jellemzôen növekvô ügyfélbázis esetén alkalmaz-
zák. 

A PSS ideális abban az esetben, ha egyrészt támo-
gatni szeretnénk a legkritikusabb hagyományos PSTN
szolgáltatásokat, de lehetôvé kívánjuk tenni a gyors fej-
lôdést multimédia szolgáltatások területén is.

3. IMS migráció

Ma egyértelmûen azt mondhatjuk, hogy az IMS a leg-
megfelelôbb az NGN architektúra megvalósításához. A
jelenlegi hálózatról történô áttéréshez különbözô mig-
rációs stratégiák állnak rendelkezésünkre, annak függ-
vényében, hogy a szolgáltatónak milyen rövidtávú üz-
leti prioritásai vannak, illetve milyen jellegû ügyfélkörrel
és jelenlegi hálózattal rendelkezik (vezetékes, mobil vagy
konvergens szolgáltatók).
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3.1. Vezetékes szolgáltatók migrációs iránya
A vezetékes szolgáltatók már mûködô PSTN háló-

zattal rendelkeznek, amelyet esetleg néhány kezdetle-
ges IMS jellegû megoldással bôvítettek a multimédia és
az alternatív VoIP technológiák támogatására. A veze-
tékes és mobil szolgáltatók konvergenciája miatt elterjedt
még az IMR (Intelligent Mobile Redirect) alkalmazása.

A vezetékes szolgáltatók egyik legfôbb problémája
hogy milyen módon fejlesszék tovább a PSTN hálóza-
tukat, és hogyan valósítják meg új bevételeket teremtô
szolgáltatások bevezetését. Mindkét probléma megol-
dásában a cél az ARPU-t (Average
Revenue Per User) növelése és
olyan szolgáltatások alkalmazása,
amelyeknek révén megkülönböz-
tethetik magukat a piacon az alter-
natív VoIP és mobil szolgáltatóktól
(a mobil-vezetékes helyettesítés
jelenségének megakadályozásra).

A szolgáltatók szempontjainak
és a piaci helyzetnek megfelelôen
(növekvô piac, öregedô PSTN háló-
zat, konkurencia), több különbözô
migrációs megoldás létezhet. A
fôbb megoldások a következôk:
1. megoldás:

PES (PSTN Emulation Sub-
system) alkalmazásával törté-
nô hálózatfelújítás, ahol a 
legfontosabb a PSTN hálózat
cseréje, felújítása.

2. megoldás:
Egy növekvô piacon új PES
rendszerek hadrendbe állítása.

3. megoldás:
Hangsúly alapvetôen az új
szolgáltatások bevezetésén,
valamint a jelenlegi bevétel
növelésén van, és a PSTN 
hálózat lecserélése csak a 
késôbbi tervek között 
szerepel.
Az elsô megoldásban (2. ábra)

a szolgáltató fôleg a PSTN háló-
zat kiöregedése miatt érintett, és
fel szeretné újítani a hálózatot, he-
lyettesítve azt egy alacsonyabb
mûködtetési költségû (OPEX) há-
lózattal.

Alapvetôen az ügyfelek zava-
rása nélkül kívánja megújítani a há-
lózatot, amennyire csak lehet tel-
jesen észrevétlenül. Természete-
sen ez azt jelenti, hogy a migráció
nem igényel új berendezéseket az
ügyféloldalon, és támogatnia kell
a hagyományos PSTN hálózat tel-
jes szolgáltatáskészletét, azaz egy
NGN alapú PES megoldásra van

szükség. Az új bevételi források teremtése jelen eset-
ben másodlagos, és elsôsorban a kis és középvállalko-
zások felé nyújtott szolgáltatásokból származhat, illet-
ve a lakossági ügyfélkör bôvítésébôl (második vonal
nyújtása és alacsony költségû telefonos megoldások).

A növekvô piacokon (Kína, India stb.) lévô vezetékes
szolgáltatóknak a 2. megoldás a megfelelô (3. ábra).
Nekik célszerû egy NGN-alapú PES megoldást beve-
zetni, ami rendkívül költség hatékony (CAPEX, OPEX)
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módja a klasszikus hang hálózatok kiterjesztésének. A
PES az elôfizetôi bázis növekedésével összhangban
folyamatosan igény szerint kerül bevezetésre, és szol-
gáltatáskészlete lefedi a PSTN-ét. Mivel a PES a nö-
vekvô elôfizetôi bázis miatt kerül bevezetésre, így be-
vezetése azonnal bevételt termel. Az új szolgáltatások
és PES/PSS szolgáltatás támogatására az IMS a má-
sodik szakaszban kerül bevezetésre.

A 3. megoldás (4. ábra) az érett, azaz konszolidált
piac szolgáltatói számára a legelônyösebb, akik nem igé-
nyelnek azonnali és nagymértékû PSTN helyettesítést.
Ebben az esetben a vezetékes szolgáltató arra törek-
szik, hogy a szélessávú hozzáférést gyarapítva új szol-
gáltatások bevezetésével (pl. Triple Play), növelje a be-
vételét. Az IMS alkalmazása ideális lépés lehet, mivel
ez szervesen kiegészítheti a Triple Play hálózatok fejlô-
dését. 

Itt az elsô lépés az IMS multimédia softswitch (pél-
dául Alcatel 5020 CSC) hálózatba történô bevezetése
vagy a már meglévô pre-IMS megoldás szoftverének fej-
lesztése úgy, hogy IMS kompatibilissé váljon. A szolgál-
tatás elsôdleges célcsoportja az üzleti és a kiemelt ügy-
felek, mivel ôk a legérdekeltebbek a felhasználó-köz-
pontú szélessávú szolgáltatásokban. Az új szolgáltatá-
sok eredményeként megjelenô bevételekbôl és az IMS
platform segítségével, késôbb az összes felhasználó
teljesen zökkenômentesen költöztethetô át.

A legtöbb üzleti és jó néhány lakossági vevô az IMS
megoldást fogja választani a korábbiakban említett okok
miatt. A lakossági felhasználók egy része csúcstechno-
lógiájú multimédia SIP terminálokat fog alkalmazni, vagy
hagyományos telefonját fogja az otthonában telepített
átalakítóhoz (residential gateway) csatlakoztatni. Más
lakossági felhasználók pedig teljesen transzparens mó-
don az IMS alapú PES vagy PSS szolgáltatásokon ke-
resztül csatlakoznak majd, migrációjuk a szélessávú
Triple Play infrastruktúra fejlôdésével együtt zajlik le.

Az ilyen migráció esetén az Alcatel Intelligent Servi-
ces Access Manager (ISAM) megoldása ideális lehet,
mivel ez kézben tartja mind a szélessávú, mind a kes-
kenysávú forgalmat, végzôdteti a POTS jelzésrendszert
és H.248 vagy SIP jelzéssé alakítja át azt. A fennmara-
dó hagyományos rendszerekhez kapcsolódó ügyfeleket
érdemes egy vagy több kapcsolóközpontba összevon-
ni (konszolidálni), hogy szignifikánsan csökkentsük az
ezen felhasználókhoz kapcsolódó
mûködtetési költséget (OPEX).

A 3. megközelítés egyik legfon-
tosabb elônye, hogy az „egzotikus”
PSTN szolgáltatásokat – melyek-
re elsôsorban a vállalati ügyfelek-
nek van szükségük – nem szüksé-
ges a PSS platformmal támogatni,
mivel ezek az ügyfelek már át let-
tek telepítve a fejlettebb IMS ala-
pú szolgáltatási rendszerre, így el-
kerüljük az NGN alapú PSTN emu-
láció kialakításának szükségessé-
gét.

3.2. A mobil szolgáltatók migrációs iránya
A mobil szolgáltatók tipikus kiindulópontja egy 2G

hang (klasszikus MSC-k) és adat (SMS, GPRS) hálózat
illetve egy, a fejlesztés kezdeti szakaszában járó 3G há-
lózat. A bevételek nagy része a hangforgalomból szár-
mazik (>80%), az adat szolgáltatások bevételének for-
rása többnyire az SMS forgalom (>90%), míg más adat
szolgáltatások még csak most indulnak.

A mobil területen az elsô lépés a class 5 softswitch
(3GPP R4) bevezetése (5. ábra), mivel ez egy még min-
dig növekvô piac. A vonalkapcsolt NGN lecserélése fô-
ként a CAPEX/OPEX elônyök figyelembevételével tör-
ténhet. Az EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evo-
lution) és a 3G technológiák bevezetése már elegendô
sávszélességet biztosít, hogy még vonzóbb szolgálta-
tásokat (például videó) lehessen beindítani, így növel-
ve az ARPU-t. Ráadásul a piacon megjelenô felhaszná-
lói végberendezések is egyre nagyobb méretû és fel-
bontású képernyôvel, kamera-funkcionalitással rendel-
keznek, ezáltal is kiterjesztve a tartalomalkotás lehetô-
ségeit. Az IMS a legjobb platform, hogy integrált módon
indítsunk el rendkívül sokféle szolgáltatást (push-to-talk,
jelenlét, helyfüggô szolgáltatások, egységes csoport me-
nedzsment stb.), így ez egy kiegészítôje lehet a jelen-
legi GPRS hálózatnak.

Napjainkban nem indokolt egy masszív hangszolgál-
tatási migráció a vonalkapcsolt rendszerekrôl az IMS irá-
nyába, különösen az alacsony profitot hozó ügyfelek
hangszolgáltatásai esetében, ahol az IMS által hozzá-
adott értékek nem teremtenek új bevételi forrásokat.

Ezért várhatóan a hangforgalom mértéke a kezdeti
IMS rendszereken alacsonyabb lesz, mint a jelenlegi
vonalkapcsolt rendszereken. A hangszolgáltatások IMS
migrációját késôbbiekben várhatóan az ösztönzi, hogy
a hang egy több összetevôs szolgáltatás részeként je-
lenik majd meg és ennek eredményeként az IMS rend-
szerek is elérik a szükséges kritikus mennyiséget.

3.3. Konvergens szolgáltatók migrációs lehetôségei
A vezetékes és mobil konvergencia alapvetô és op-

timális eszköze az IMS, mivel nagyszerû lehetôségeket
teremt mind a vezetékes, mind pedig a mobil szolgál-
tatók számára. Mostanáig jellemzôen a mobil és veze-
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tékes részlegek teljesen függetlenül mûködtek egymás-
tól, ugyanakkor a végfelhasználók igénylik kommuniká-
ciós szolgáltatásaik egységesítését, és ennek eredmé-
nyeként növekszik az érdeklôdés a konvergens szol-
gáltatói megoldások iránt.

A konvergens szolgáltatók a teljes szélessávú szol-
gáltatási spektrumot kínálhatják ügyfeleiknek (Internet
hozzáférés, kommunikációs szolgáltatások, videó/TV
szórakoztatás és mobil). A felhasználók pedig tetszôle-
ges hozzáférési közegen elérhetik a szolgáltatást és tar-
talmakat.

Ez a teljes szolgáltatói modell rendkívül jól eladható
a vállalati ügyfelek számára is olyan szolgáltatások ré-
vén, mint a menedzselt kommunikáció, amelynek segít-
ségével a vállalatok növelheti a hatékonyságukat. 

Az IMS lehetôvé teszi, hogy a konvergens szolgálta-
tó egyetlen közös szolgáltatási környezetet teremtsen a
vezetékes és mobil hozzáférések számára, a felhaszná-
lók számára teljesen transzparens módon.

4. Összefoglalás

Manapság a szélessávú szolgáltatások mindenütt elér-
hetôek, ugyanakkor a felhasználókat már nem csak a
sávszélesség érdekli, hanem a gazdagabb szolgáltatá-
si tartalom is, amely által az életük egyszerûbb, kényel-
mesebb lehet, – ezek a felhasználó-központú szolgál-
tatások. 

Erre a koncepcióra alapozva új típusú szolgáltatói
megoldások jelentek meg, amelyek többségében ad-
hoc jellegûek, nem képesek együttmûködni, nem ská-
lázhatóak, semmilyen vagy elég limitált QoS (Quality of
Service) képességekkel rendelkeznek. Az IMS minde-
zen problémákat megoldja: szabványos, képes QoS biz-
tosítására az access hálózatban, garantálja a bizton-
ságot a szolgáltatási szinten, intelligens szolgáltatás-
vezérléssel rendelkezik és együttmûködik a legkülönfé-
lébb alkalmazásokkal, lehetôvé téve új szolgáltatások
gyors kifejlesztését és beindítását.

Sokféle migrációs lehetôség létezik a szolgáltató pi-
aci helyzetétôl és céljaitól függôen. Vezetékes szolgál-
tatók számára a legvonzóbb és idôtálló megoldás, ha az
új szolgáltatások bevezetésére koncentrál és a PSTN
helyettesítésének igényét is IMS által nyújtott hang-
szolgáltatással oldja meg. A mobil szolgáltatók esetén
a várható fejlôdés egy párhuzamos beruházás lesz a
vonalkapcsolt NGN-be – a hangszolgáltatás optimali-
zálására –, illetve az IMS-be az új szolgáltatások beve-
zetése miatt. A teljesen vonalkapcsolt rendszerek lecse-
rélése (minden hangszolgáltatás IMS felett) csak hosz-
szabb távon várható.
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1. Bevezetés

Napjainkban a világ számos távközlési szolgáltatója az
NGN elvek szerint fejleszti hálózatát.

Írásunkban a Magyar Telekom lehetséges hálózatfej-
lesztési irányait mutatjuk be az NGN elvek szerint szeg-
mentált hálózati részek alapján, amelyek a következôk:

– vezérlô és szolgáltatási szint, 
– elérési hálózati megoldások,
– aggregációs hálózatok,
– transzport hálózatok.
A cikkben a hálózatalapú architektúrákra és interfé-

szekre alapozunk, rámutatva az egyes szolgáltatások
mennyiségi és területi kiterjesztésének hatásaira.

Az NGN elven kiépített hálózat természetesen a
konvergens hálózati megoldásokat támogatja, ezért az
FMC és 3Play típusú szolgáltatások nyújtására alkal-
mas hálózati megoldásokra koncentrálunk, de bemu-
tatjuk a lehetséges átmenetet a vegyes (PSTN, GSM)
hálózatokból az úgynevezett „full IP” megoldások felé.

A cikkben nem térünk ki a hálózat menedzsment és
OSS kérdésekre, de szeretnénk hangsúlyozni annak
fontosságát, hiszen az új szolgáltatások hatékony al-
kalmazása, mûködtetése csak ezen rendszerek, a há-
lózatfejlesztéssel egyidôben történô megújítása mellett
lehetséges.

2. Az NGN áttekintése

Az NGN fogalom mögötti tartalom, azóta, amióta ezt a
fogalmat megalkották, jelentôs átalakuláson ment ke-
resztül. Az elsô olvasatában az NGN a PSTN-t felváltó
hálózatról szólt, ami még a hozzáférésekkel nem foglal-
kozott. Megelégedett azzal, hogy célul tûzte ki a költ-
séghatékonyságot és az új szolgáltatások rugalmas
megvalósíthatóságát. 

Az architektúrában lényeges elôrelépés volt az egy-
séges IP alapú transzport hálózat, ami olcsó áraival és

nagy kapacitásával, az internet és a szélessávú hozzá-
férések elterjedése okozta sávszélesség robbanás miatt
az NGN alappillérévé vált. Az IP hálózat azóta is folya-
matosan fejlôdik. Egyre nagyobb minôségi követelmé-
nyeknek kell megfelelnie. Kapacitása folyamatosan nö-
vekszik és új funkciók is jelennek meg, részben azért,
hogy átvegyék az egyéb technológiák szerepét mint pél-
dául a L2 VPN-ek az ATM és az MLLN kiváltásaként,
vagy a multicast képesség, ami a szórakoztató tartalmak
szétosztásában hoz forradalmi újdonságokat. Az NGN
irányába mutató hálózati architektúránál vegyes háló-
zati képrôl beszélhetünk. 

Az 1. ábra szemlélteti a hagyományos – PSTN, GSM
– hálózatokkal való együttmûködést, valamint a veze-
tékes és vezetéknélküli elérési hálózat elemeit.

A magasabb igények, és a hálózaton megjelenô dif-
ferenciált szolgáltatások miatt bevezetésre kerül a QoS,
ami szintén egy evolúciós fejlôdésen megy keresztül.
Kezdetben, a best effort szolgáltatások idején elég volt
az, ha az átviteli kapacitás elég nagy volt. Ez ma is elég
lenne, de nem feltétlenül gazdaságos olyan nagy ka-
pacitásokkal építkezni, amely hálózati hibaállapotok ese-
tén is képes a teljes forgalmat torlódás és késleltetés-
tôl mentesen elvezetni.

Ezért a szolgáltatásokat differenciálni kell. Van olyan
szolgáltatás, amit a hálózatnak hibás állapotában is el
kell tudnia vezetni. Az ilyen szolgáltatások magas ren-
delkezésreállást érhetnek el. A differenciálás addig mû-
ködôképes, amíg a hálózatban a forgalom jelentôs ré-
sze best effort és egy kisebb része az, ami emelt szintû
szolgáltatáshoz tartozik. Nagyon jó példa erre az, hogy
a kis sávszélességet igénylô beszéd jól megél az inter-
net forgalom mellett. Ma nagyjából itt tart a fejlôdés, de
már közelednek az új kihívások.

Mi történik akkor, ha egy új szolgáltatás felborítja ezt
az egyszerû modellt? Jön egy olyan új szolgáltatás, ami
nagyobb forgalmat generál, mint a best effort forgalom.
Erre készül éppen az IPTV, ami már nem is a túl távoli
jövôben a forgalom zömét fogja adni. 
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Az új szolgáltatások olyan új kihívásokat jelentenek,amelyek a közeljövôben gyökeresen át fogják alakítani a távközlési infra-

struktúrát. Az elkövetkezô 3-5 évben a hálózati kép fokozatos migrációval a hagyományos hálózatok felôl az FMC és triple play

típusú szolgáltatásokat támogató NGN irányába mozdul el. Az új hálózati architektúrában a gerinchálózat egy minden típusú

átviteli igényt kielégítô IP MPLS hálózat lesz, egy Ethernet-alapú aggregációs hálózattal, amely a különbözô szélessávú elé-

rési hálózatok forgalmát továbbítja. Az NGN vezérlési síkjába bekerülnek azok az új funkciók, amelyek az új, konvergens háló-

zati megoldásokat támogatják.



A gerinchálózatot még tehermentesíteni lehet azzal,
hogy a tartalmat szétosztjuk és közelebb visszük az elô-
fizetôkhöz, de az aggregációs hálózatban és a hozzá-
férési szakaszon ez már nem segít. Az egyszerû diffe-
renciálás nem elég. A szolgáltatások számára egyrészt
elegendô sávszélességet kell dedikálni, valamint erô-
forráskezelést és hozzáférés-engedélyezést kell a há-
lózat szélén alkalmazni. 

Így alakul ki az az IP alapú infrastruktúra, ami képes
ellátni a jövô szolgáltatásainak hordozó szerepét. Az IP-
hez hasonló evolúción mennek keresztül az NGN más
síkjai is. 

Az alkalmazások robbanásszerûen fejlôdnek. Kényel-
mi funkciók, egységes egyszerû felhasználói felületek,
egységes számlázás, testreszabhatóság, csupa olyan
új funkció, amelyek túlmutatnak az alapszolgáltatáso-
kon, ami a beszéd és az adatátvitel után a videó szolgál-
tatásokkal is bôvül. Az NGN lehetôvé teszi a szolgálta-
tók megkülönböztetését és nagy mértékben fog hozzá-
járulni ahhoz, hogy a használók elfogadják és képesek
legyenek használni az új lehetôségeket.

A vezérlési sík kibôvül azzal az intelligenciával, ami
szükséges a transzport funkciók vezérléséhez, valamint
egységessé teszi a felhasználók profiljainak kezelését,
elôkészítve a szolgáltatások és a szolgáltatók integrá-
cióját. Ez szükséges velejárója az integrált szolgáltatá-
soknak és a költséghatékonyságnak.

Az új, jövôálló hálózati megoldásoknál döntô szem-
pont, hogy alkalmasak legyenek az FMC és a 3play tí-
pusú szolgáltatások nyújtására.

1. ábra  
Az NGN irányába mutató hálózati architektúra
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AAGGWW – Access Gateway
BBRRAASS – Broadband Access Server

LL22 – Layer 2
BBSSCC – Base Station Controller
MMSSCC – Mobile Switching Center
BBTTSS – Base Transceiver Station
CCPPEE – Customer Premises Equipment

DDSSLLAAMM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer
PPDDHH – Plesiochronous Digital Hierarchy

DDWWDDMM – Dense Wavelength Division Multiplex
PPooPP – Point of Presence

EEDDGGEE – Enhanced Data Rates for GSM Evolution
PPOONN – Passive Optical Network
FFMMCC – Fix-Mobile Convergence
FFTTTTPP – Fibre To The Premises

SSGGSSNN – Serving GPRS Support Node
FFTTTTxx – Fibre To The „Something”
SSDDHH – Synchronous Digital Hierarchy

GGMMSSCC – Gateway Mobile Switching Center
GGGGSSNN – GPRS Gateway Support Node
UUMMTTSS – Universal Mobile Telecommunications System 
GGPPOONN – Gigabit Ethernet Passive Optical Network
VVDDSSLL – Very High Bit Rate DSL 
GGPPRRSS – General Packet Radio Service

VVPPNN – Virtual Private Networks
WWDDMM – Wave Division Multiplexing
xxDDSSLL – „Any” Digital Subscriber Line

Rövidítések



A következô 3-5 évet a hagyományos hálózatok –
PSTN, GSM – és az NGN együttélése fogja jellemezni,
ugyanakkor az új hálózat kialakítása szempontjából eb-
ben az idôszakban kell a NGN felé történô migráció ter-
vezési és megvalósítási lépéseit is meghatározni. Az
ügyfeleknek nyújtandó új, az FMC és a 3play jellegû szol-
gáltatások fokozatos bevezetése lényeges hatással van
a migráció ütemére.

Az áttérés elsô lépéseként a már szélessávú elérés-
sel rendelkezô területeken a fent említett új szolgáltatá-
sok bevezetésével szolgáltatási migráció fog megvaló-
sulni. A második lépés már rendszertechnikai értelem-
ben is technológiai migráció lesz. A megmaradt keskeny-
sávú elérésû területeken az elérési hálózat szélein fo-
kozatosan megjelennek az Access Gateway-ek és az
NGN vezérlési síkjában az IMS architektúrában is helyet
kap a PSTN emuláció funkciója.

3. Az új szolgáltatásokat támogató 
hálózat

Az NGN világ elsô dilemmái között szerepelt, hogy az IP
alapú beszédátvitel milyen protokollokon valósul meg.
Eleinte az ISDN-en alapuló H.323 szabványcsalád kez-
dett elterjedni, de már a kezdetekben viták folytak arról,
hogy ez túl bonyolult és jelentôs támogató tábora lett a
SIP protokollnak, ami egy egyszerû kapcsolatfelépítést
tûzött ki célul, és sokkal jobban illeszkedett az IP világhoz.

Az elsô implementációk monolit felépítésû softswitch-
ekben jelentek meg, amik már lehetôvé tették az IP ala-
pú kommunikációt. Hozták az NGN által ígért költségha-

tékonyságot és az intelligens végberendezéseken ke-
resztül az új szolgáltatásokat is, de több dolog még hi-
ányzott.

Hogyan képezhetô le a mai beszédhívások igen je-
lentôs részét lebonyolító GSM hálózat az NGN világban?
A választ az IMS adta meg. Kidolgozták a GSM-hez ha-
sonló roamingolás lehetôségét. Figyelembe vették a rá-
diós hozzáférések szûk sávszélességét és az osztott
médiából adódó problémákat. Továbbá a user profilok
kezelését szabványosították és kiterjesztették, annak
érdekében, hogy a mobil világ magasabb elvárásainak
megfeleljen. Mivel a távközlés az NGN elveinek megfe-
lelôen az integráció felé halad, a vezetékes szolgáltatók
is felismerték, hogy az egységes IMS architektúráé a jö-
vô és ez az IMS robbanásszerû elterjedését hozza ma-
gával.

Érdekesség, hogy az elsôsorban mobil igényekre ki-
alakított IMS pont a mobil szolgáltatók körében terjed
lassabban. Ennek oka az, hogy a GSM, a PSTN-el ellen-
tétben, felfutóban van és még nincs olyan mértékben ki-
téve a VoIP támadásának, mint a PSTN. Ezért a mobil
gyártók ki tudnak alakítani egy IP irányú migrációs stra-
tégiát anélkül, hogy a mobil szolgáltatóknak overlay IMS
hálózatok kiépítésével kelljen elindítani a migrációt az
IP világ felé.

A közeljövô fejlesztéseit a 3play szolgáltatások dön-
tôen befolyásolják. Ez a terület az, ahol az NGN túlmu-
tat az eddigi beszéd és gyors internet szolgáltatásokon.

Az új szélessávú hozzáférési megoldások elegendô
sávszélességet biztosítanak akár a HDTV minôségû je-
lek átviteléhez is, míg a WDM, Ethernet és az IP techno-
lógia költséghatékony lehetôséget ad a jelek átvitelére
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2. ábra  
A 3play rendszertechnikája



azáltal, hogy a korábbi technológiáknál lényegesen na-
gyobb kapacitások kiépítését teszi lehetôvé (2. ábra).

A 3play új kihívások elé állítja a hálózattervezést is.
Míg a beszéd és a gyors internet szolgáltatások esetén
jelentôs túlfoglalást alkalmazhattunk a hálózatban, ami
20 és 50-szeres viszony között is változhatott, addig a
3play esetében az alkalmazott technológia függvényé-
ben a túlfoglalás értéke 1 és 5-szörös viszony között vál-
tozhat. Ennek a kritériumnak a jelenlegi hálózatok nem
felelnek meg, maximum a kezdeti alacsony elterjedés idô-
szakában.

A továbbiakban sorba vesszük azokat az elemeket,
amik lehetôvé teszik az FMC és 3play típusú szolgálta-
tásokat támogató hálózat kialakítását, illetve alapele-
mei az egységes jövôálló hálózatoknak.

4. Szélessávú hozzáférések

Az elérési hálózat fejlesztései a szélessávú képessé-
gek kiépítését szolgálják. Az új elérési hálózati megol-
dásaink ezt csomagalapú átvitellel valósítják meg.

A szélessávú elérési hálózati megoldások választé-
ka számos elemet tartalmaz. A 3. ábra elemei mind támo-
gatják a csomagalapú átvitelt, azok mindegyike kapcso-
lódhat az NGN hálózathoz úgy, hogy azok illesztésére
az NGN core hálózat felé külön gatewayre nincs szük-
ség, illetve az NGN hálózat vezérlése rugalmasan képes
kapcsolni bármely elérési hálózati megoldás között.

Az ábra pozícionálja a vezetéknélküli és vezetékes
szélessávú technológiákat az elérhetô letöltési sebes-
ségértékek szerint. A vezetékes és vezetéknélküli tech-

nológiák direkt összehasonlítására nem alkalmas, mi-
vel a vezetékes esetben az egy vonalra jutó potenciá-
lis lefelé irányú sebességet mutatja, míg a vezetéknél-
küli megoldások esetében a *-gal jelölt esetekben egy
teljes cellára vonatkozó kapacitást jelöli, mely kapacitá-
son számos terminál osztozik.

Az NGN koncepció lényeges és szolgáltatási szem-
pontból fontos eleme a „seamless mobility” igény kiszol-
gálása, vagyis az, hogy az ügyfeleknek – azok földrajzi
pozícióját ismerve – a legmegfelelôbb szolgáltatáselé-
rést tudja biztosítani. Ez azt is jelenti, hogy a vezetékes
és a vezetéknélküli technológiák nem versenyeznek egy-
mással, hanem kiegészítik egymást, költséghatékony
ügyfélkiszolgálást biztosítva a szolgáltatók számára. Eze-
ket figyelembe véve elmondható, hogy a magasabb se-
bességtartományban gazdaságosan a fix szolgáltatá-
sok által igényelt vezetékes megoldások jöhetnek szóba.

A Magyar Telekom fô fejlesztési irányai között szere-
pelnek a vezetéknélküli és mobil technológiák is, azon-
ban jelen cikkben ezekre nem térünk ki, hanem a továb-
biakban a meghatározó – 3play-képes – vezetékes szé-
lessávú elérési hálózati megoldásokat mutatjuk be.

4.1. ADSL2+
Az ADSL2+ technológiával elérhetô letöltési sebes-

ségek a következôk:
18 Mbit/s < 1 km rézvezetôs hurokhossz mellett,
12 Mbit/s < 1,5 km hurokhossz mellett.
Természetesen kisebb lefelé irányú (downstream) se-

bességgel is igénybe vehetjük az ADSL2+-t, azonban
ott már megszûnik a távolság-sebesség elônye az ADSL2
vagy ADSL technológiához képest.
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3. ábra  
Vezetékes és 

vezeték nélkül i  
szélessávú 

technológiák

Megjegyzés:
* Közös cellakapacitás, amelyen a felhasználók osztoznak ** Felhasználónként elérhetô, dedikált kapacitás



Az ADSL2+ technológia potenciális eszköze az 3play
szolgáltatásnak, azaz egyszerre képes átvinni gyors in-
ternet, hang és videó jeleket megfelelô lefelé irányú se-
besség mellett.

Az ADSL2+ DSLAM-okat tipikusan a távbeszélôhá-
lózati központokkal egy épületbe telepítjük (4. ábra).

4.2. VDSL2
VDSL2 technológiával nagyobb sebességet érhe-

tünk el alacsonyabb réztávolságon, így például 1 km-es
hurokhossz mellett a VDSL technológiával 20 Mbit/s-ot
meghaladó értéket érhetünk el. Ugyanezen távolság
mellett az ADSL2+-szal maximálisan elérhetô elvi se-
besség 18 Mbit/s. A VDSL2 technológiával néhány száz
méter hurokhosszhoz tartozóan 30-50 Mbit/s is elérhetô. 

Tehát a VDSL2 DSLAM telepítési helyét úgy kell meg-
választanunk, hogy kellôen közel kerüljünk az elôfize-
tôi pontokhoz a technológiában rejlô lehetôségek ki-
használása érdekében. Ezt a legtöbb esetben úgy ér-
hetjük el, ha a DSLAM-ot az elérési hálózat valamely
elosztópontjába helyezzük ki optikai kábeles kihosszab-
bítással. 

A kihelyezett VDSL2 DSLAM alkalmas eszköz arra
is, hogy az onnan kifutó kábelben elkerüljük azt a spekt-
rális teljesítmény átlapolódást, ami egy központos hely-
színrôl kiadott xDSL jel és a VDSL2 DSLAM-ból kiadott
jel között létrejöhet. 

Az 5. ábrán a VDSL2 technológiához tartozó archi-
tektúrát szemléltetjük.

4.3. GPON
A GPON hálózat (Gigabit Passive Optical Network),

mint egy optikai elérési mód számos elônnyel szolgál a
szélessávú elérési hálózati megoldások terén, többek
között:

– Segítségével igen nagy sávszélességet, 50-100
Mbit/s letöltési sebességet biztosíthatunk a végponto-
kon, amelyek a következôk: direkt Ethernet csatlakozás,
xDSL csatlakozás, voice port hagyományos távbeszé-
lôkészülék használatára, egyes gyártók pedig kínálják
az E1-es átvitel lehetôségét is. 

– A GPON hálózat optikai elosztópontjai passzív ele-
mek és helyigényük csekély, ezért telepítésük infrastruk-
turális költsége is elhanyagolható. A FTTH megoldással
jelentôs infrastrukturális költséget takarítunk meg, hi-
szen közterületen, illetve közösségi területen elkerül-
hetjük az elhelyezéssel járó és az áramellátás költsé-
geket.

A GPON hálózatok kiépítése elsôdlegesen ott jön
szóba, ahol új nyomvonallal kell szélessávú elérési háló-
zatot kialakítani, illetve ahol már rendelkezünk kiterjedt
optikai nyomvonalakkal.

A GPON egy lehetséges rendszertechnikáját a 6.
ábra szemlélteti.
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4. ábra   ADSL2+ rendszertechnika

5. ábra   VDSL2 rendszertechnika



5. Aggregációs hálózat

A különbözô távközlési platformokban az aggregációs
hálózat a következôképpen alakul:

• xDSL platform: 
a DSLAM-ok és a BRAS közötti transzport,

• PSTN: 
a host központok és kihelyezett fokozataik (RSU)
közötti hálózatrész, 

• GSM: 
BTS bázisállomások és a BSC közötti transzport,

• UMTS: 
a bázisállomások (Node-B) forgalmának 
aggregálását végzô hálózat,

• adatplatformok:
a szolgáltató csomópontjában elhelyezett 
elôfizetôket kiszolgáló kapcsoló és az IP-MPLS 
közötti hálózatrész.

Az aggregációs hálózatok kiépítésénél a fix-mobil
konvergencia jegyében figyelembe kell venni mind a ve-
zetékes, mind a mobilszolgáltatások igényeit. Ez ma még
általában nehézségeket okoz, hiszen eltérô a fejlôdés
üteme, de a trendek már azt mutatják, hogy a közeljövô-
ben lehetségessé válik egy egységes rendszertechni-
ka alkalmazása. 

A mobil szolgáltatók aggregációs hálózata a GSM
rendszer teljes lefedettségû kiszolgálására épült. Az át-
vitelt kis kapacitású, néhányszor 2 Mbit/s-os kapacitású
PDH mikrohullámú rendszerekkel valósítják meg, me-
lyek csillagstruktúrában elhelyezve hordják fel a forgal-
mat az átviteli csomópontokba.

A vezetékes szolgáltatók aggregációs hálózata alap-
vetôen optikai kábelekre épül, melyeken egyrészt PDH
vagy SDH rendszerek, illetve Ethernet kapcsolókból ál-
ló platformok üzemelnek.

A legkisebb csomópontokig az optikai hálózat nem
épül ki, mert magas költsége miatt nem térül meg a be-
ruházás. Így ezeket rézkábelekkel vagy PDH/SDH mik-
rohullámú összeköttetésekkel lehet költséghatékonyan

elérni. A rézvezetékes megoldásban SHDSL rendsze-
rek alkalmazása a tipikus megoldás.

Az átviteli rendszerben jelenleg kettôsség van: a
TDM átviteli igények (PSTN forgalom, bérelt vonalak
stb.) kiszolgálása SDH rendszerekkel történik, míg a
szélessávú internet elérést megvalósító xDSL platform-
hoz Ethernet kapcsolókból álló transzporthálózat épült
ki. Az utóbbi forgalmi növekedése a jövôben domináns-
sá fogja tenni az Ethernetet, így az aggregációs háló-
zatban a hálózatbôvítések ezzel a technológiával tör-
ténnek.

6. Fix-mobil konvergencia 
az aggregációs hálózatban

A mobil és vezetékes hálózatok szinergiája legköny-
nyebben a maghálózat szintjén hajtható végre: a mobil
központok (MSC, BSC) és egyéb maghálózati elemek
(GMSC, SGSN, GGSN, HLR stb.) közötti nagykapacitá-
sú transzport egy közös optikai gerinchálózaton való-
sítható meg.

Ezzel szemben az aggregációs hálózati szinten a bá-
zisállomások és a központjai közötti átviteli rendszerek
zömében a mobil szolgáltató független mikrohullámú
összeköttetéseivel épültek ki. 

Az UMTS mobil aggregációs hálózat kialakításánál
alapvetôen két probléma merül fel: 

– a GSM meglévô bázisállomásain túl 
új bázisállomásokat kell kialakítani, hiszen 
ugyanolyan lefedettséghez a Node-B-ket 
sûrûbben kell elhelyezni a kisebb cellaméret miatt;

– a Node-B-k kapacitásigénye a BTS-ekhez képest
nagyobb lesz, így ezeket tisztán mikrohullámú
rendszerekkel kevésbé lehet kiszolgálni.
Ezért ésszerû, hogy a vezetékes szolgáltató xDSL há-

lózatának bôvítését és a mobil szolgáltató UMTS háló-
zatának kialakítását az alábbiak szerint összehangoltan
végezzük:
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– az optikai hálózatban új optikai kábelirányok 
kialakítását úgy tervezzük, hogy azok a lehetô
legnagyobb mértékben egyszerre szolgálják ki 
a mobil és fix igényeket;

– az optikai infrastruktúrán lehetôleg közös 
transzport platformot alakítsunk ki, 
mely integráltan szolgálja ki mindkét hálózatot;

– az optikai hálózat, a nagyobb csomópontokban
kétirányú elérést is biztosítva, magas 
rendelkezésre állást, továbbá nagyságrenddel
nagyobb átviteli kapacitást biztosít
a mikrohullámú rendszerekhez képest.

A közös transzporthálózati technológia meghatáro-
zásakor két verziót kell figyelembe venni. Az egyik eset-
ben ATM, a másik esetben Ethernet alapú UMTS bázis-
állomásokat kell kiszolgálni. Ennek megfelelôen, SDH
berendezéseket illetve Ethernet kapcsolókat kell tele-
píteni az optikai infrastruktúrára. Hosszú távon azon-
ban mindenképpen a közös Ethernet aggregációs há-
lózat kiépítése gazdaságos. 

A fix-mobil aggregációs célhálózat rendszertechni-
kai vázlatát a 7. ábra mutatja. A hálózat magja a veze-
tékes szolgáltató xDSL aggregációs hálózata, mely nagy-
kapacitású Ethernet kapcsolókból épül fel. Ezek kon-
centrálják a DSLAM-okon és a mobil igényeken kívül a
nagysebességû új generációs béreltvonali ügyfelek igé-
nyeit is. 

A mobil szolgáltató nagyobb csomópontjaiban úgy-
nevezett Multi-Service Node berendezések üzemelnek,
melyek a TDM és csomagkapcsolt alapú rendszereket

egyaránt ki tudják szolgálni. Ezzel lehetôvé válik, hogy
a GSM és UMTS bázisállomások közös transzportháló-
zatot használhassanak. 

7. IP hálózat

Az IP hálózat fejlesztésénél kezdetben az internet igé-
nyek kiszolgálása dominált. Ez elsôsorban a szüksé-
ges kapacitások biztosításából állt. Az NGN igényei en-
nél jóval magasabbak. Mind kapacitásban, mind rendel-
kezésre állásban, mind funkciókban sokkal magasabb
elvárásoknak kell megfelelni.

A kapacitás terén az IP gerinchálózatban a követ-
kezô módszerekkel lehet megfelelni a kihívásoknak. A
hálózat felsô síkjain 10 Gbit/s sebességû összekötteté-
seket használunk. Ez sem jelent hosszú távú megoldást,
hamarosan szükség lesz a 40 Gbit/s-ra is, elsôsorban
Budapesten. A vidéki hálózatban hosszabb távon is 10
Gbit/s-ban gondolkodunk. A szükséges kapacitásokat
a WDM csatornák szaporításával, illetve ott, ahol ezt gaz-
daságosan meg lehet tenni, a forgalmat nem viszszük be
az IP rétegbe, hanem WDM szinten továbbítjuk. 

Az IP MPLS hálózat architektúráját a 8. ábra mutatja
be. A forgalmi elemzések azt mutatják, hogy a mai hie-
rarchikus IP hálózati struktúrát folyamatosan egy „flat”
struktúra fogja felváltani és a 10 Gbit/s kapacitásra egé-
szen az IP hálózat széléig el kell majd menni. A mai fej-
lesztések már ezen elôrejelzések figyelembe vételével
valósulnak meg.

HÍRADÁSTECHNIKA
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A rendelkezésre állás növelése több redundancia
beépítésével valósítható meg. A feladat összetett, mert
a rendelkezésre állást a hardverek, a szoftverek, esz-
köz architektúra, redundancia, tartalékok és az üzemvi-
teli folyamatok együttesen határozzák meg. 

A hardverek rendelkezésre állása magas. Kellô re-
dundanciák alkalmazásával és megfelelô tartalékolás-
sal könnyen tervezhetô akár 99,999%-nál magasabb
rendelkezésre állású hálózat is. 

A szoftverek megbízhatósága egy komoly kérdés.
Új funkciók alkalmazása mindig kritikus. Törekedni kell
a kiforrott szoftverek alkalmazására, és kerülni kell az eg-
zotikus megoldásokat. Segíthet a rendelkezésre álláson
a funkciók szétválasztása és routerek közötti megosz-
tása. Az IP maghálózatban élünk ezzel az opcióval a
nagyobb rendelkezésre állás magvalósítása érdekében.

Redundancia terén a gazdaságossági szempontok
figyelembe vételével egyrészt redundáns átviteli utakat,
redundáns PoP-okat (ahol több router terhelésmegosz-
tásban kezeli a forgalmat) vagy redundáns elemekbôl
álló routereket alkalmazunk.

Ezek után az üzemviteli folyamatok határozzák meg
leginkább a rendelkezésre állást. Ezen a területen az
üzemeltetô csapat decentralizálásával, decentralizált tar-
talékok alkalmazásával, a változás menedzsmentben al-
kalmazott szigorú szabályokkal, a hálózat megfelelô do-
kumentálásával lehet a minôséget javítani. Ezen a terü-
leten a folyamatokat az NGN elvárásoknak megfelelôen
folyamatosan fejlesztjük. 

A funkciók területén a QoS evolúciója állítja kihívás
elé a hálózatot. Az edge-routerek QoS vezérlô képes-
sége még nem kiforrott. A BRAS-ok képesek ennek meg-
valósítására, de a BRAS-ok fajlagosan drágák és elsô-

sorban az internet felhasználónkénti ~100 kbit/s átlag-
forgalmára vannak tervezve. Ez kevés a 3play igények
kiszolgálására. Ezt a kérdést a jövôben megjelenô esz-
közök fogják megoldani. Addig a DiffServ modell és a
megfelelô kapacitású hálózat méretezés alkalmazható.
A Session Based QoS alkalmazása ezek után erôsen
függni fog az igények felfutásától és a gyártók fejlesz-
téseitôl.

8. Összefoglalás

Az új szolgáltatások olyan új kihívásokat jelentenek,
amelyek a közeljövôben gyökeresen át fogják alakítani
a távközlési infrastruktúrát. Egyes rendszerek életciklu-
sa véget ér és úgy kell a hálózatot építeni, hogy verseny-
képes áron minél nagyobb sávszélességet lehessen
biztosítani az elôfizetôk számára minden hálózati szeg-
mensben.

Az elkövetkezô 3-5 évben a hálózati kép fokozatos
migrációval a hagyományos hálózatok felôl az FMC és
3play típusú szolgáltatásokat támogató NGN irányába
mozdul el. Az új szolgáltatások fokozatos bevezetése
lényeges hatással van a migráció ütemére, amely két
lépésben, szolgáltatási és technológiai értelemben fog
megvalósulni. Elsôként a már említett új szolgáltatások
megjelenésével a szolgáltatás szintû, majd második lé-
pésként a már funkcionális változásokkal is járó tech-
nológiai áttérés valósul meg.

Az új hálózati architektúrában a gerinchálózat egy
minden típusú átviteli igényt kielégítô IP MPLS hálózat
lesz. Ehhez a fix és mobil szolgáltatók igényeit egya-
ránt kielégítô Ethernet aggregációs hálózat kapcsoló-

dik, amely a különbözô szélessá-
vú elérési hálózatok forgalmát to-
vábbítja. Az NGN vezérlési síkjá-
ba bekerülnek azok az új funkci-
ók, amelyek az új, konvergens há-
lózati megoldásokat támogatják. 
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1. Bevezetés

A telekommunikációs cégek számlázórendszerei a leg-
több helyen szorosan egybeforrtak az informatikai infra-
struktúra többi back-office elemével, és a rendszerek
közötti határok jórészt elmosódtak. A számlázórend-
szer fogalma és jelentése éppen ezért nem egységes.
A számlázás tekintetében a különbözô szabványosítá-
si szervezetek által használt definíciók is különböznek,
így az IETF (Internet Engineering Task Force) és a 3GPP
(3rd Generation Partnership Project) különbözô funkció-
kat ért a ‘Charging’, az ‘Accounting’ és a ‘Billing’ szavak
alatt [8]. 

A számlázórendszerek fundamentális feladatai közé
tartozik, hogy a számlás elôfizetôknek elkészítse a szol-
gáltatás felhasználásából, havi díjakból és az esetle-
ges egyszeri díjakból összeálló számlát, ezt eljuttassa
a nyomdába, valamint nyomon kövesse a befizetése-
ket (post billing activities). Kártyás felhasználók esetén
az aktuális egyenleg nyomon követése és frissítése,
valamint a hálózati elemek felé a megfelelô kontroll biz-
tosítása a cél. A rendszerek azonban gyakran össze-
forrnak többek között a szolgáltatásaktiválás (service
provisioning) és CRM (Customer Relationship Manage-
ment) rendszerekkel, valamint lehetôséget adnak arra,
hogy a különbözô vállalatirányítási, minôségbiztosítási,
vagy bevételbiztosítási (revenue assurance) rendsze-
rek kapcsolódjanak hozzá.

A telekommunikáció fejlôdése és a piac telítettsége
miatt az elmúlt pár évben egyre inkább elôtérbe került
az ICM (Integrated Customer Management) koncepció
[10]. A jelenség/koncepció lényege, hogy amennyiben
az elôfizetô betelefonál az operátor ügyfélszolgálatára,
azok készségesen, a lehetô legtöbb információ birtoká-
ban tudjanak a segítségére lenni. Látható, hogy ilyen
esetekben a CRM és a számlázórendszerek valós ide-
jû együttmûködése nélkülözhetetlen. Nem is beszélve

arról, hogy az elôfizetô havidíjai a megrendelt szolgál-
tatásokon alapulnak, így a számlázórendszernek is szük-
sége van a CRM által elôállított adatokra. 

A jelenség még erôsebben látszik az „összekapcsolt”
szolgáltatások (bundled services) terén. Manapság egy-
re több szolgáltató kínál kábeltelevíziós, telefonos és
internetes szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatóknak in-
tegrálniuk kell a különbözô szolgáltatásokhoz tartozó
számlázó, CRM, és egyéb rendszerüket. A nagyobb
számlázórendszert gyártó/szállító cégek portfoliójában
már megtalálhatóak az olyan rendszerek, amelyek ké-
pesek például az IPTV számlázására, sôt a szolgáltató-
hoz tartozó összes szolgáltatás aktuális számláját akár
a tévéképernyôn is lekérdezhetjük.

Az újgenerációs technológiának, és az ehhez kap-
csolódó koncepcióváltásnak köszönhetôen az eddig sem
egyszerû számlázórendszerek még bonyolultabbá vál-
nak. A telekommunikációs iparban megfigyelhetô ver-
senyhelyzetnek köszönhetôen pedig egyre bonyolul-
tabb és bonyolultabb tarifacsomagok (priceplan-ek) vá-
sárolhatóak meg.

Cikkünk 2. illetve 3. szakasza bemutatja a pre-paid
és post-paid szolgáltatások számlázásának folyamatát,
illetve az ezekhez kapcsolódó hálózati architektúrát. A
4. szakasz bemutatja a harmadik generációs telekom-
munikációs rendszerek lényeges pontjait, az utolsó rész-
ben pedig az újgenerációs hálózatok számlázórendsze-
rek szempontjából érdekes kérdéseit vizsgáljuk meg.

2. A pre-paid és post-paid számlázás

Az igényelhetô szolgáltatásokat a számla kiegyenlíté-
sének szempontjából két nagy csoportra oszthatjuk. A
telekommunikációs világban, amennyiben az elôfizetô/
szolgáltatás igénylô az igényelt szolgáltatást elôre fize-
ti, úgy pre-paid szolgáltatásról, amennyiben késôbb (ál-
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talában havi rendszerességgel) úgy post-paid szolgál-
tatásról beszélünk. Fontos megérteni, hogy a pre-paid
vagy post-paid jelzô nem egy szolgáltatás vagy egy
elôfizetô paramétere, hanem csakis az aktuálisan igé-
nyelt szolgáltatás jellemzôje. Ezek után definiálhatunk
pre-paid és post-paid szolgáltatásokat (amelyeket csak
pre-paid vagy post-paid módon lehet igénybe venni) és
továbbgondolva definiálhatunk pre-paid és post-paid
ügyfeleket is (akiknek csak pre-paid vagy post-paid szol-
gáltatása lehet). Az utóbbi idôben azonban egyre in-
kább elôtérbe kerültek hibrid ügyfelek is, akik mind pre-
paid, mind post-paid szolgáltatást igénybe tudnak ven-
ni. Ennek oka, hogy a külsô felek által biztosított szol-
gáltatások (például autópálya matrica vásárlás) árát a
hálózatoperátornak adott esetben hamarabb kell elren-
deznie a külsô féllel, mint a szolgáltatást igénylô ügyfél
számlázási ciklusa lezárulna. Így a hálózatoperátor csök-
kentheti mind a kockázatot, mint a likviditásból adódó
problémákat.

A pre-paid, valamint post-paid szolgáltatások más-
más rizikót, illetve nehézséget hordoznak magukban.
Pre-paid szolgáltatásoknál hatalmas számítási kapaci-
tást igényel, hogy az adott ügyfél forgalmát folyamato-
san nyomonkövessük, és a számla kiürülése esetén az
adott szolgáltatást megtiltsuk az ügyfélnek. Post-paid
esetben a rizikót a ki nem fizetett, vagy késve fizetett
számlák hordozzák magukban, hiszen ezek csökkentik
a hálózatoperátor bevételeit. A post-paid elôfizetôk elô-
nye, hogy sokkal kevésbé érzékenyek az árváltozásra,
így havi két-háromszáz forintos többlettel nem is törôd-
nek. Ez kevéssé mondható el a pre-paid ügyfelekrôl, hi-
szen nekik plusz kényelmetlenséget jelent, ha az egyen-
legük lenullázódásakor újból fel kell tölteniük a szolgál-
tatónál vezetett pre-paid-es számlát.

A pre-paid és post-paid szolgáltatások számlázása
két teljesen különálló architektúrát igényel. Annak elle-
nére, hogy az egyes szolgáltatók és beszállítók integ-
rált rendszerekrôl beszélnek, a két számlázás megvaló-
sítása (legalábbis részben) külön funkciókat igényel, és
különbözô folyamatok alapján mûködik. A telekommu-
nikációs rendszerekben megkülönböztetünk online és
offline számlázást, amely nagyjából megfelel a pre-paid
és post-paid szolgáltatásokhoz használt folyamatnak.
Az esetek többségében a pre-paid szolgáltatásokhoz
online, a post-paid szolgáltatásokhoz offline számlázást
alkalmaznak [12].

Offline számlázás során a szolgáltatást nyújtó ele-
mek számlázási információt gyûjtenek a nyújtott szolgál-
tatást illetôen. A hálózati elemek (MSC-k, GSN-ek stb.)
bizonyos idô, vagy bizonyos hívásszám elérése után
ezeket az információkat továbbküldik a számlázórend-
szernek, amely így a szükséges információk birtokában
meghatározza az igényelt szolgáltatás árát. A kommu-
nikáció alapvetôen file alapon mûködik egy egyszerû
FTP, vagy ahhoz hasonló protokoll segítségével. Ext-
rém esetben a számlázási információ akár órák hosszat
pihenhet a szolgáltatást nyújtó elemnél, mielôtt továb-
bítódna a számlázórendszer felé, így valós idejû szám-
lázásról ebben az esetben nemigen beszélhetünk [4]. 

Fontos megjegyezni, hogy a számlázáshoz szüksé-
ges információk meghatározása nem a számlázórend-
szer, hanem a hálózatban lévô, a szolgáltatást nyújtó
elemek feladata. Offline számlázás esetén a számlázó-
rendszer architektúrájának fô eleme legtöbb esetben
egy software, így a megfelelô információk birtokában
lényegében tetszôleges bonyolultságú és komplexitás-
sal rendelkezô tarifacsomagot, számlázási logikát meg
lehet valósítani. A komplexitásnak elsôsorban a marke-
ting, a tesztelhetôség és az érthetôség szab határt. Saj-
nos mivel a számítógépes program tetszôleges mûve-
leteket és logikát tartalmazhat, ezért nincs lehetôség a
tarifacsomagok elemzésére, amely nagy segítséget je-
lenthetne a gazdasági és marketingtevékenységek szá-
mára.

Pre-paid esetben a szolgáltatást nyújtó elem és a
számlázórendszer folyamatos socket alapú kommuni-
kációt folytat azért, hogy az elôfizetô számlájának ki-
ürülése esetén a szolgáltatást azonnal meg lehessen
szüntetni. Alapvetô különbség az offline számlázáshoz
képest, hogy a kommunikáció/információ áramlás valós
idejûsége biztosítható, valamint a kommunikáció kétirá-
nyú, így nem csak a hálózati elemektôl terjed a szám-
lázóközpont felé, hanem az ellenkezô irányba is [4]. A
számlázást végzô rendszer a legtöbb esetben nem egy
egyszerû számítógépes program, hiszen a valós idejû-
ség hatalmas hardware szükségletet jelentene. A pre-
paid számlázást végzô rendszer a legtöbb esetben egy
célhardverrel és saját programmal ellátott architektúra,
amely nagyságrendekkel gyorsabb ugyan, mint az offli-
ne számlázást végzô elem, azonban lehetôségeiben
sokkal korlátozottabb. Éppen ez az oka annak, hogy a
hálózatoperátorok a pre-paid szolgáltatásokat (lega-
lábbis a pre-paid hangszolgáltatásokat) sokkal egysze-
rûbb, és sokkal könnyebben kivitelezhetô tarifacsomag-
gal árulják.

A vonatkozó szabványok definiálják a számlázásban
résztvevô elemek feladatának magas szintû leírását,
valamint taglalják az egyes elemek között lévô interfé-
szeket [2,4]. Az offline számlázás a szabványokban
definiált Ro, az online számlázás az Rf interfészen ke-
resztül történik. A számlázás során a rendszerek a Dia-
meter protokollt használják, amelyben az információk át-
vitele és leírása AVP-kel (Attribute Value Pair) történik.
A helyzetet még tovább bonyolítja a roamingolt ügyfe-
lek számlázása. A roaming rekordokat a meglátogatott
hálózat szolgáltatja a honos hálózatnak TAP formátum-
ban, általában többnapos késéssel.

3. Számlázási architektúra

Mint említettük, a számlázás feltétele, hogy a szolgál-
tatást nyújtó hálózati elemek szolgáltassák azon infor-
mációkat, amelyekre a számlázórendszernek szüksége
van. A számlázás tehát a hálózati elemeknél (MSC/GSN)
kezdôdik. A szabványok által definiált CTF (Charging
Trigger Function) felelôs azért, hogy a számlázás szem-
pontjából fontos eseményeket (eltelt idô, igénybevett
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szolgáltatás mértéke, szolgáltatás igénylés vége stb.)
figyelje, és triggerelje a CDF-et. A Charging Detail Func-
tion feladata, hogy ezen események hatására összeál-
lítsa a számlázási információkat, CDR-eket (Charging Da-
ta Record). A CGF (Charging Gateway Function) a CDF-
tôl kapott számlázási információkat összegyûjti, ideigle-
nes tárolja (buffereli), átalakítja, preprocesszálja, majd
továbbküldi a számlázó központnak. A számlázási in-
formáció beérkezése után a számlázórendszer nagyobb
idôközönként számlát állít ki a felhasználónak, amely fi-
zetésre kötelezi. A kifizetés után a kapott, átutalt pénzt
regisztrálja, majd szétosztja a szolgáltatások nyújtásá-
ban résztvevô felek között [2]. 

Az online (valós idejû) számlázás megvalósítása so-
rán nem elfogadható, hogy a szolgáltatás értéke csak
több perccel az igénylés után vonódik le az elôfizetô
számlájáról. Ezért online számlázás során az offline
számlázástól eltérô megoldást választottak, melynek lé-
nyege, hogy a hálózat bizonyos ideig, illetve adatmeny-
nyiségig jogot ad a szolgáltatás nyújtására. Ezen jogot
az OCS (Online Charging System – a számlázóközpont
része) delegálja a szolgáltatást nyújtó hálózati elemnek.
Amennyiben a felhasználó folyamatosan szeretné igé-
nyelni a szolgáltatást, úgy a delegált szolgáltatásnyúj-
tási jog lejárta elôtt a szolgáltatást nyújtó hálózati elem-
nek újra jogot kell szereznie a szolgáltatás nyújtására. 

Markáns különbség jelentkezik az esemény alapú,
és a kapcsolat alapú szolgáltatások között. Az elôbbire
az SMS, az utóbbira a videokonferencia kitûnô példa.
Esemény alapú szolgáltatásnál tudunk felsô korlátot
mondani a szolgáltatás árára, míg kapcsolat alapú szol-
gáltatások esetén az ár (általában) lineáris függvénye
a kapcsolat idejének. A számlázás során tehát megkü-
lönböztetünk kapcsolat alapú (SBC, Session Based Char-
ging) és esemény alapú (EBC, Event Based Charging)

számlázást az igényelt szolgáltatás típusától függôen.
Az esemény alapú számlázás során alkalmazhatunk
egység lefoglalást, amikor az OCS meghatározott ide-
ig, adatmennyiségig, eseményig jogot ad a szolgálta-
tás nyújtására (ECUR, Event Charging with Unit Reser-
vation), vagy az igényelt szolgáltatás ára azonnal levo-
nódhat a felhasználó számlájáról (IEC, Immediate Event
Charging). Kapcsolat alapú szolgáltatásnál csak az egy-
ség lefoglalás jöhet szóba (SCUR, Session based Char-
ging with Unit Reservation). Egység lefoglalás esetén a
szolgáltatás végeztével, vagy hiba esetén erôforrás fel-
szabadítás, naplózás és a fel nem használt összeg visz-
szautalása történik meg, hogy a felhasználó egyenle-
ge konzisztens maradjon az igénybevett szolgáltatások-
kal [6].

A 3GPP által definiált UMTS számlázási architektú-
rát a 1. ábra tartalmazza, melyen mind az offline, mind
az online számlázás által használt funkciók és modulok
fel vannak tüntetve.

4. Újgenerációs hálózatok

Az IP Multimedia Subsystem-et (IMS) a 3GPP/3GPP2
szervezet definiálta, amely elsôsorban a harmadik gene-
rációs mobil rendszerek szabványosításáért felel [3,5,6].
A multimédia szolgáltatásokhoz, valamint a Voice over
Packet szerû szolgáltatásokhoz létrehozott alrendszer
azonban a vezetékes szolgáltatók számára is kecseg-
tetô lehetôségeket hordoz, így a vezetékes rendszere-
ket elôtérbe helyezô TISPAN (Telecommunications and
Internet converged Services and Protocols for Advan-
ced Networking) is beemelte a szabványai közé. A szab-
ványos protokollokat használó (IP, SIP, Diameter) al-
rendszer lehetôvé teszi a gyors alkalmazásfejlesztést a
vezetékes szolgáltatók számára, hogy gyorsabban fel-
zárkózhassanak a mobil szolgáltatók által jelenleg nyúj-
tott széles portfolióhoz. Sôt, a vezetékes hálózatok jó-
val nagyobb sebessége és minôsége miatt, akár jóval
kedvezôbb (és olcsóbb) szolgáltatásokat is kifejleszthet-
nek, mint a 3. generációs rendszereket használó mobil
távközlési vállalatok.

Az IMS architektúráját a 2. ábra szemlélteti. A CSCF
(Call Session Control Function) a kapcsolatokhoz tarto-
zó végpontok regisztrációját végzi, valamint megoldja a
SIP jelzési üzenetek útvonalirányítási feladatát, a meg-
felelô alkalmazásszerver kiválasztását. Az AS (Applica-
tion Server) a végfelhasználóknak nyújtott szolgáltatá-
sok kialakítását lehetôvé tevô elem. Az AS által biztosí-
tott szabványos keretrendszer segítségével könnyen
és gyorsan fejleszthetôek különbözô, más technológiá-
val is együttmûködni képes alkalmazások és szolgálta-
tások. A MRFC (Media Resource Function Controller) a
különbözô médiát szolgáltató média szerverekhez kap-
csolódva segíti az erôforrások vezérlését, azok haté-
kony kihasználását és elosztását. A MGCF (Media Ga-
teway Control Function) a SIP jelzésekkel és a média
gateway-ek által használt jelzési protokollokkal együtt-
mûködve kezeli a média átjárók kiépített kapcsolatait, a
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reguláris telefonhálózat és a SIP kapcsolatok között
valósít meg jelzéskonverziót. A BGCF (Breakout Gate-
way Control Function) a külsô hálózatok (PSTN/PLMN)
kiválasztását, és a hozzájuk tartozó IP kapcsolatok erô-
forrás-lefoglalását végzi. Az IMS GWF (IMS Gateway
Function) az OCS által kiadott vezérlôüzeneteket kon-
vertálja a SIP alkalmazásszerverek által megérthetô ve-
zérlôüzenetekké. A CCF (Charging Collection Function)
IMS környezetben a CGF funkcionalitását látja el.

Offline számlázás során a SIP képes hálózati elemek
(CSCF, BGCF, MRFC, MGCF, AS) szolgáltatnak számlá-
zási információt a Diameter protokoll segítségével. Ezen
információkat a CCF gyûjti és a számlázórendszer szá-
mára számlázási rekordokat (CDR) állít elô. Az egyes
kapcsolatokat (session) az egyedi ICID (IMS Charging
Identifier) azonosítja, míg a kezdôdô és végzôdtetô há-
lózatoperátorokat az IOI (Inter Operator Identifier) pa-
raméter definiálja. Az egyes számlázórendszerek a szám-
lázási információt kicserélhetik, így a roaming számlá-
zása is megoldható.

Online számlázás során a CSCF, az AS és a MRFC
az SCF-el (Session Charging Function – az OCS része)
kommunikál. Utóbbi utasíthatja a CSCF-et a szolgálta-
tás terminálására, amennyiben elfogy az elôfizetô szám-
lájáról a pénz. Ha IEC-t (Immediate Event Charging)
használunk, úgy a megfelelô mennyiségû pénz azon-
nal levonódik a felhasználó számlájáról, majd az MRFC
/AS engedélyt kap a szolgáltatás nyújtására. ECUR
(Event Charging with Unit Reservation) esetén a szol-
gáltatás árát elôször lefoglalják, majd a szolgáltatás vé-
geztével a ténylegesen elhasznált mennyiséget levon-

ják a felhasználó számlájáról, a maradékot pedig sza-
baddá teszik. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása köz-
ben a szolgáltatás ára túlhaladná a lefoglalt mennyisé-
get, úgy újabb összeg kerül lefoglalásra.

A TISPAN célja, hogy a 3GPP/3GPP2 által definiált
IMS alrendszert beemelje a vezetékes telekommuniká-
ciós szabványok közé. A konszolidáció természetesen
hosszabb folyamat, így a szabványosítás lépésekben
(release-k) történik. Az eddig kiadott Release 1 tartal-
mazza az IMS architektúra offline számlázását. Az onli-
ne számlázás szabványosítása a Release 2-re maradt,
amely várhatóan majd 2007-ben lát napvilágot [1].

Az IMS azonban csak egy az újgenerációs hálózati
koncepció eredményei között. Fontos megemlíteni még
az (M)VNO-kat (Virtual Network Operator), az új átviteli
technológiákat, a hordozóhálózatok konvergenciáját, a
külsô tartalomszolgáltatók megjelenését, valamint az
ezekre épülô potenciális új szolgáltatásokat. Az új kon-
cepciók, technológiák megjelenése mellett az utóbbi
idôkben megerôsödött a telekommunikációs cégek kö-
zötti versenyhelyzet, és ennek hatására az operátorok
egyre bonyolultabb szolgáltatásokat (vagy legalábbis
bonyolultabban számlázható szolgáltatásokat) szeret-
nének bevezetni, megtartva, sôt erôsítve az elôfizetôk-
nek nyújtott támogatást.

5. Számlázás újgenerációs hálózatokban

Miután áttekintettük a számlázás szabványosítását, a
számlázásban szerepet játszó hálózati elemeket és azok
feladatát, majd összefoglaltuk, hogy a közeljövôben
mely technológiai és koncepcionális változásokkal kell
számolnunk, most szeretnénk mindezt megvizsgálni a
számlázórendszerek szemszögébôl.

a) Customer Care
Az elôfizetôk támogatásának (support) erôsödése

talán a közeljövô legmeghatározóbb fejlôdési iránya. A
panaszok korrekt kezelésével lényegesen csökkenthe-
tô az elôfizetôk lemorzsolódása (churn), a célzott mar-
keting tevékenységgel pedig új szolgáltatások hatéko-
nyabban adhatóak el. Kérdés, hogy hogyan biztosít-
ható a felhasználóbarát támogatás egy több különbö-
zô szolgáltatást nyújtó, több különbözô piacot is meg-
célzó (például kábel TV, Internet, telekommunikáció) szol-
gáltató esetén. A választ mindenképpen a közös, és in-
tegrált CRM rendszer jelenti. 

Fontos, hogy a felhasználói információk egy helyen,
egy adatbázisban legyenek tárolva, és az elôfizetôi pa-
naszokat, a szolgáltatások eladását, menedzselését egy
rendszer végezze. Ezáltal megszûnnek az esetleges
inkonzisztenciából adódó problémák, csökken a rend-
szer fenntartási költsége, a közös adatbázissal átfogóbb
segítséget adhatunk az ügyfélnek, sôt segítségével
komplexebb üzleti analíziseket is végezhetünk [10].

Integráltság alatt elsôsorban a CRM rendszer olyan
egyéb rendszerekkel történô integrálását értjük, amelyek
segíthetnek a panaszok kezelésében, és az üzleti ana-
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lízisek elvégzésében. Ilyen többek között (természete-
sen) a számlázórendszer, hiszen panaszok érkezhetnek
a számlákkal kapcsolatosan, sôt az igényelt szolgálta-
tások listájával elemezhetôek és szegmentálhatóak az
elôfizetôk.

A koncepciót figyelembe véve elmondható, hogy ma-
napság elônyben vannak azon szállítók, akik az ope-
rátorok igényeinek minél szélesebb skáláját képesek
lefedni. A telekommunikációs cégeknek így jóval keve-
sebb vendorral kel kapcsolatban lennie, a rendszer jó-
val nagyobb valószínûséggel mûködik, kevesebb a fel-
használt interfész és szinkronizációs mechanizmus.

b) Új és újfajta szolgáltatások, tarifacsomagok, 
technológiák
Egy másik érdekes tendencia, hogy a mobil telefó-

niában a megvásárolható tarifacsomagok egyre kom-
plexebb és komplexebb formát öltenek. Sajnos ez egy-
részrôl a teljesítmény (és szükséges hardware igény),
de sokkal fontosabb módon a tesztelhetôség rovására
megy. A ma elérhetô tarifacsomagok egy része már túl
van az átlagember számára érthetô komplexitáson. Az
érthetôség csökkentése azonban pozitív a hálózato-
perátor számára, hiszen egyrészrôl nehezebb össze-
hasonlítani két szolgáltató tarifacsomagját, másrészrôl
a hangzatos kedvezmények mögött könnyebb szerrel
elbújtathatóak a valójában bevételnövelô megoldások. 

Az IMS és egyéb technológiai újításokból (új, fejlet-
tebb átviteli technológiák, konvergencia stb.) eredô új
szolgáltatások alapvetôen nem nehezítik meg a szám-
lázórendszerek mûködését egészen addig, ameddig a
számlázáshoz szükséges adatokat, paramétereket szol-
gáltatják. Amint egy szolgáltatás valamilyen szempont-
ból tekintve mérhetô, úgy a megfelelô árazási logika
már implementálható a számlázórendszerben. A szám-
lázórendszerek szemszögébôl nézve az IMS például te-
kinthetô egy átlagos alkalmazás szervernek (application
server) is, hiszen valamilyen (a számlázás szempontjá-
ból tekintve tetszôleges) szolgáltatást nyújt és azt méri,
majd mind az offline, mind az online számlázással szab-
ványosított interfészeken keresztül kommunikálva eljut-
tatja az információt a számlázóközpontba. Az új rend-
szerekhez (mint amilyen az IMS is) természetesen új in-
terfészek, új folyamatok szükségesek, amikkel a rend-
szer installálása során törôdni kell, fejlesztést igényel-
nek. Az interfészek tesztelése és a számlázási logika
kialakítása után azonban a szolgáltatás nem jelent töb-
bé számlázási kihívást [11].

A mai számlázórendszerekkel szembeni követelmény,
hogy az új tarifacsomagok (akár új, akár régi szolgálta-
táshoz kapcsolódnak) tetszôleges komplexitással minél
gyorsabban fejleszthetôek és könnyen tesztelhetôek
legyenek, hiszen a piacrakerülési idô (Time-To-Market)
döntô fontosságú a kiélezett versenyhelyzetben. A pi-
acra kerülési idôt csökkentheti, ha az adott szolgáltatás,
tarifacsomag széleskörûen paraméterezhetô, hiszen
egy-két paraméter megváltoztatásával lényegében új
szolgáltatást hozhatunk létre, amelyet már nem kell
olyan áthatóan letesztelni.

c) MVNO-k, VNO-k 
és külsô tartalomszolgáltatók megjelenése
Az újgenerációs hálózati koncepció (NGN) és a nyílt

rendszerek (OSA) talán legfontosabb eredménye a kül-
sô, kisebb szolgáltatók megjelenése a távközkési ipar-
ban. E cégek vagy egy virtuális (vezetékes vagy veze-
ték nélküli) telefontársaságot hoznak létre (Virtual Net-
work Operator, Mobile Virtual Network Operator) és tény-
leges, megszokott telekommunikációs szolgáltatást nyúj-
tanak, vagy az infrastruktúrát felhasználva valamilyen
(értéknövelt) tartalmat adnak a felhasználóknak [9]. Mind-
két esetben az infrastruktúrát az eredeti hálózatoperá-
tor szolgáltatja.

Ilyen esetekben egy-egy szolgáltatás igénylésekor
legalább két szolgáltató vesz részt a szolgáltatás nyúj-
tásában. A szolgáltatás ellenértékét így valamilyen mó-
don meg kell osztani e felek között. A koncepció jelen-
tôsen átalakítja a hálózatoperátorok üzleti modelljeit,
hiszen az egymás között való elszámolás, a szolgálta-
tás értékének megfizetése, valamint az ezekhez tarto-
zó pénzügyi, üzleti folyamatok újdonságnak számíta-
nak. Az egyes technológiai fórumok (például az UMTS
fórum) több lehetséges üzleti modellt is javasolnak, a-
melyek használhatóak lennének például külsô tarta-
lomszolgáltatók megjelenése esetén [7]. 

Érdekes kérdés, illetve a lehetséges megoldásokat
befolyásolhatja, hogy a külsô fél rendelkezik-e valami-
lyen számlázórendszerrel. Egy-egy számlázórendszer ki-
fejlesztése, megvétele, illetve fenntartása ugyanis ha-
talmas költségeket jelent, amely egy része természete-
sen az igényelt szolgáltatások árában jelentkezik. Több
ilyen VNO például azért is engedhet meg jóval alacso-
nyabb árakat, mivel szolgáltatásait átalánydíjjal szám-
lázza, ami meglehetôsen egyszerûbb, mint a szolgálta-
tásmennyiségen alapuló számlázás.

Mint említettük, a külsô felek megjelenése jelentô-
sen átalakítja az operátorok már meglévô üzleti folya-
matait. A külsô fél rendelkezhet, vagy nem rendelkez-
het számlázó rendszerrel. Az igényelt szolgáltatást a
felhasználó fizetheti a külsô félnek közvetlenül, vagy a
hálózatoperátoron keresztül, igaz, ez nem jelent külö-
nösebb bonyodalmat, csak a megfelelô folyamatok ki-
alakítására kell idôt fordítani. 

Amennyiben a külsô, harmadik fél nem rendelkezik
a szükséges számlázási infrastruktúrával, úgy a háló-
zatoperátor számlázhat a részére. Ilyen esetekben a
hálózatoperátor esetleg megengedheti, hogy a külsô
fél határozza meg valamilyen interfészen keresztül a
számlázási logika egyes paramétereit. Amennyiben a
szolgáltatás nyújtásában szereplô szereplôk rendel-
keznek számlázórendszerekkel, úgy meg kel oldani az
egymás közötti számlázást, melynek alapvetô követel-
ménye, hogy mindegyik fél ugyanazt a logikát implemen-
tálja.

A külsô tartalom és virtuális hálózatoperátorok meg-
jelenésével megnôtt annak a szükségessége, hogy a
végfelhasználók valamilyen módon meg tudják a szol-
gáltatás pontos árát (vagy egységárát) még a szolgál-
tatás igénybevétele elôtt. Ezen funkcionalitás már az
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UMTS szabványosítás korai fázisában napvilágot látott
AoC (Advice of Charge) néven, de kevés hálózatope-
rátor engedélyezi, mivel az elôzetesen megígért árra
valamilyen garanciát kellene vállalni, ami túlbonyolíta-
ná a rendszerek egyébként sem egyszerû mûködését.

Sajnos a ma elérhetô számlázórendszerek a laza
megszorításokkal rendelkezô programozásnak köszön-
hetôen nem adnak lehetôséget arra, hogy a komplex
tarifacsomagokat valahogy elemezve elôzetes becslést
lehessen adni a szolgáltatás árára vonatkozóan. Ez a
funkcionalitás egyebek iránt lehetôséget adna arra is,
hogy a megálmodott tarifacsomagokat közgazdasági
szempontból elemezzék.

6. Összefoglalás

Cikkünkben bemutattuk, hogy egy telekommunikációs
cég által használt számlázórendszer hol helyezkedhet
el a hálózatoperátor infrastruktúrájában, és milyen alap-
vetô funkcionális követelmények támaszthatóak vele
szemben. Bemutattuk a számlázórendszerek általános
architektúráját, a kialakítás nehézségeit, a szabványo-
kon keresztül bemutattuk az alapvetô mûködési elvet
mind post-paid, mind pre-paid szolgáltatások esetén.
Ugyan az áttekintés elsôsorban az UMTS rendszerek-
re vonatkozott, a GSM vagy vezetékes rendszerekben
is hasonló, vagy adott esetben azonos elveket követnek.

Az újgenerációs rendszereket szem elôtt tartva be-
mutattuk az IMS alrendszert, amelyet ugyan az UMTS-t
szabványosító 3GPP szervezet dolgozott ki, a szabvá-
nyok nagy részét a vezetékes világ is beemelte a TIS-
PAN szervezet tevékenysége folyamán. Az IMS mellett
kitértünk még az olyan nagyobb változásokat indukáló
koncepciókra is, mint a külsô tartalomszolgáltatók, vagy
az MVNO-k megjelenése, valamint megmutattuk az új
technológiákhoz, és új koncepciókhoz kapcsolódó új
szolgáltatások számlázásának megvalósítását.

A számlázórendszerek egy érdekes tulajdonsága,
hogy belsô mûködésük nincs szabványosítva, így az
implementáció során viszonylag szabad kezet kapnak
a megvalósító cégek. Összefoglalva elmondható, hogy
a számlázórendszerek világa az informatika egy érde-
kes, a telekommunikációs szabványok között improvi-
zatívnak tekinthetô része, amely a telekommunikáció-
val együtt folyamatos kihívásokkal ugyan, de dinamiku-
san fejlôdik.
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1. A távközlési hálózatok fejlôdésének
nehézségei

A gyors információ-technológiai fejlôdés egyik akadálya
abban rejlik, hogy a távközlési szolgáltatásokat jelenleg
sok egyedi interfész és protokoll jellemzi. Ebbôl kifolyó-
lag az alkalmazások hordozhatósága igen nehézkes le-
het, ugyanannak a szolgáltatásnak a különbözô hálóza-
tokban történô üzemeltethetôsége sok idôt vesz igény-
be, valamint a továbbfejlesztése és skálázhatósága is
sok többletköltséggel jár. Problémát jelent a különbözô
hálózatok elszigeteltsége; a hálózatok összekapcsolá-
sához minden egyes szolgáltatás esetén egyedi, az
adott rendszerre szabott átjárók beüzemelésére van
szükség. Ha meg akarjuk valósítani a hálózatok közötti
átjárhatóságot, gyakran különbözô protokollok közötti
fordítókat kell alkalmaznunk. Az elôbb említett problé-
mának volt köszönhetô például az, hogy az SMS szol-
gáltatás vezetékes és mobiltelefon hálózatok közötti át-
járhatósága sokáig megoldatlan volt. Sok esetben ne-
hézségeket okoz és hátráltatja a fejlôdést a biztonsá-
gos hálózat elérés, a szolgáltatás hozzá-
férés kérdése, valamint a számlázási rend-
szerek kialakítása is. 

Az Open System Architecture (OSA)
szabvány [3] célja ezen problémakörök-
nek a megoldása. A szabvány kialakítá-
sánál a szolgáltatás hordozhatóság meg-
valósítását, a hálózatok együttmûködé-
sének egy magasabb szintre emelését és
a biztonsági, elszámolási kérdések meg-
oldását tûzték ki célként. Ezen OSA el-
veknek egy konkrét alkalmazói megvaló-
sítása a Parlay API.

A következôkben a Parlay API és fe-
lépítésének ismertetésére kerül sor. Szó-
lunk a szolgáltatások elérésérôl és igény-
lésérôl, majd pedig az utolsó fejezetben
egy egyszerû példán keresztül betekin-
tést nyerhetünk a User Location szolgál-
tatásba is.

2. A Parlay API

A Parlay specifikáció egy nyílt szabvány, amelyet a Par-
lay Group dolgozott ki. A szabvány tulajdonképpen egy
Application Programming Interface-t (API) határoz meg,
amelynek segítségével egy alkalmazás úgynevezett Par-
lay Gateway-jel képes kommunikálni. A Parlay Gateway
feladata az alkalmazás számára biztosítani az alatta lé-
vô hálózati réteg által nyújtott szolgáltatásokat [1].

2.1. Parlay Group

A Parlay Group informatikai és távközlési cégekbôl
létrejött konzorcium, mely 1998 áprilisában alakult. Je-
lenleg 69 tagjuk van. Ebbôl 13 teljes tag és 46 társtag,
gyártók és szolgáltatók. Feladata olyan nyílt, technoló-
giailag független API-k létrehozása, amelyeknek kö-
szönhetôen az alkalmazásfejlesztôk egyszerûen képe-
sek elérni a távközlési hálózatok által nyújtott szolgálta-
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1. ábra  A Parlay Gateway szerepe



tásokat, valamint új értéknövelt alkalmazásokat tudnak
kialakítani. Egy ilyen nyílt interfész specifikáció a Parlay
is, amelynek legelsô verzióját 1998 decemberében pub-
likálták, legújabb jelenleg az 5.0 verzió. A Parlay-alapú
hordozható, hálózatfüggetlen alkalmazások összekötik
az informatika és a telekommunikáció világát azáltal,
hogy elfedik magát a hálózati struktúrát a fejlesztô elôl.

2.2. A Parlay hatásai

Az internetes szolgáltatások fejlesztési modellje nyílt
szabványokon és protokollokon alapul, melyeknek ha-
tására csökkenhetnek a fejlesztések költségei, széle-
sebb fejlesztôi bázis alakulhat ki, és nagy számban
jöhetnek létre új szolgáltatások. A távközlési szolgálta-
tások innovációs modelljét ezzel szemben, a levédetett
szabadalmak és a privát protokollok jellemzik. Az új
szolgáltatások fejlesztése igen költséges, rengeteg erô-
forrást és idôt igényel, valamint csak korlátozott szám-
ban állnak rendelkezésre olyan fejlesztôi csoportok,
amelyek mélyebben ismerik a felhasználásra kerülô ter-
méket és tisztában vannak az adott hálózat minden lé-
nyeges tulajdonságával.

A Parlay API segítségével az internetes fejlesztési
modell átmozgatható a távközlésbe és megôrzi annak
biztonságos voltát. A Parlay API biztonságos hozzáfé-
rést valósít meg az elérhetô hálózati szolgáltatásokhoz,
ezen felül elfedi a szoftverfejlesztô elôl az alkalmazói
réteg alatt elhelyezkedô telekommunikációs hálózatot
(1. ábra). Annak következtében, hogy az API specifiká-
ciója nyílt, szélesíti a szereplôk köreit (például független
szoftverszállítók, alkalmazásszerver-üzemeltetôk meg-
jelenése), hatására új fejlett alkalmazások, szolgálta-
tások kerülhetnek a távközlési piacra.

Fontos megjegyezni, hogy a Parlay Group, az ETSI
(European Telecommunications Standards Institute) és
a 3GPP (Third Generation Partnership Project) alkotja
a Joint API Working Group-ot, amely felelôs a Parlay
API specifikációkért, miután a 3GPP-nél ez a specifiká-
ció az OSA (Open Service Access) néven fut, ezért a
szakirodalomban sokszor hivatkoznak az API-ra úgy is,
mint OSA/Parlay vagy Parlay/OSA API.

A Parlay API elvonatkoztat a különbözô hálózati pro-
tokolloktól. Az üzemeltetô felelôsége közé tartozik egy
Parlay Gateway integrálása a hálózatba, melynek segít-
ségével ô is és mások is használhatják az API-t. Ez az
átjáró lefordítja a Parlay API hívásokat az alatta fekvô
hálózat szintjére, így biztosítva az alkalmazásfejlesztôk
Parlay API alkalmazásainak hordozhatóvá válását.

2.3. A Parlay felépítése

Az Open Service Access jellegzetesen három elem
köré csoportosul: az alkalmazás, a Framework, és a Ser-
vice Capability Server (SCS) [4]. A kettô utóbb felsorol-
tat szokták együttesen Parlay Gateway-nek nevezni. A
három egység összefüggéseit a 2. ábra mutatja. 

2.3.1. Framework
A Framework biztosítja az alkalmazások számára az

alapvetô mechanizmusokat. Ezen mechanizmusok se-
gítségével az adott alkalmazás felhasználhatja az elér-
hetô szolgáltatások által nyújtott lehetôségeket a háló-
zatban. A Framework felelôs például az autentikációért
és a szolgáltatások felderítéséért (discovery), valamint
azok hozzáféréséért. Amennyiben egy alkalmazás sze-
retne csatlakozni egy Parlay Gateway-hez, akkor elô-
ször csak a Framework-öt képes elérni. A többi szolgál-
tatást csak azután tudja használni, miután autentikálta
magát a Framework segítségével.

2.3.2. Service Capability Server
Egy Parlay Gateway több Service Capability Server-

ekbôl (SCS) épül fel, amelyek hálózati funkciókat lát-
nak el. A szerverek nyújtotta hálózati képességeket az
alkalmazások az SCS-k által biztosított, Service Capa-
bility Feature-ön (SCF) keresztül érik el. Egy Parlay Ga-
teway-ben kötelezôen jelen van egy SCS, illetve egy
speciális SCS, amely a Framework) [5].

2.3.3. Service Capability Features
A Service Capability Features-t (SCF), szolgáltatásnak

is szokás nevezni, mert az alkalmazás az SCF-eken ke-
resztül tudja elérni és felhasználni a hálózat képessé-
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geit. Az SCF-ek elvonatkoztatnak a SCS alatt fekvô háló-
zattól és így elfedik az alkalmazás elôl. Az SCF-ket inter-
fészekként és azok függvényein keresztül specifikálják.

Ahhoz, hogy a Framework-tôl egy SCF-t el lehessen
kérni, az SCF-nek regisztrálnia szükséges magát az
OSA internal API-n keresztül. Ha egy arra jogosult au-
tentikált szolgáltatás szeretne egy SCF-et elérni, akkor
a Framework az OSA internal API-n keresztül tudja elér-
ni azt és átadni az alkalmazásnak (3. ábra).

A Parlay 5 specifikáció által definiált SCF-k funkcio-
nálisan a következôk lehetnek [6]:

– Framework
– Call Control
– Call Control Common Definitions
– Generic Call Control SCF
– Multi-Party Call Control SCF
– Multi-Media Call Control SCF
– Conference Call Control SCF
– User Interaction SCF
– Mobility SCF
– Terminal Capabilities SCF
– Data Session Control SCF
– Generic Messaging SCF
– Connectivity Manager SCF
– Account Management SCF
– Charging SCF
– Policy Management SCF
– Presence and Availability Management SCF
– Multi-Media Messaging SCF

3. Szolgáltatások elérése

Egy Parlay átjáróhoz való kapcsolódás három egyértel-
mûen elkülönülô szakaszra bontható:

1) Kezdeti kapcsolat (Initial Access) felvétele 
a Framework-kel.

2) Framework felé történô autentikáció.
3) A Framework szolgáltatásainak és a hálózat 

által nyújtott szolgáltatásoknak (SCF) az elérése.

3.1. Kezdeti kapcsolat (Initial Access) felvétele

Mielôtt egy alkalmazás kihasználhatná az SCF-en ke-
resztül a hálózat által nyújtott szolgáltatásokat, auten-
tikálnia kell magát. Ennek eléréséhez szükség van egy
hivatkozásra a kezdeti kapcsolatért (Initial Contact) fe-
lelôs interfész számára (IpInitial). A hivatkozást meg-
kaphatja egy URL-n, vagy névszolgáltatáson, vagy egy
stringgé konvertált objektum referenciáján keresztül is.
Az interfész csak az autentikáció megkezdéséhez szük-
séges függvényeket tartalmaz.

3.2. Autentikáció

A Parlay specifikáció alapértelmezésben a kihívás-
válasz alapú PPP Challenge Handshake Authentication
Protocol (CHAP) szerinti autentikációt használja. Ha az
alkalmazás igényeinek nem felel meg a CHAP protokoll,
akkor az autentikáció a korábban megkötött Service
Level Agreement (SLA) szerinti protokollal megy végbe
(4. ábra).

3.2.1. Az autentikáció menete
1) Autentikáció inicializálása

A kliens meghívja az initiateAuthenticationWith
Version() eljárást az Initial Contact (IpInitial) 
interfészen keresztül, amelyre válaszként megkapja
a Framework autentikációs interfészének 
(API Level Authentication interface) referenciáját.

2) Autentikációs eljárás kiválasztása
A kliens futtatja a selectAuthenticationMechanism()
eljárást az API Level Authentication interfészen 
keresztül és megnevezi, hogy milyen autentikációs
algoritmust támogat a CHAP használtához. 
A Framework eldönti, hogy melyik algoritmust 
használják a hitelesítéshez. Természetesen az 
autentikáció egy korábban megosztott közös titkon
alapul. A Parlay CHAP alapuló autentikációt használ,
amely elôírja, hogy minimális elvárás az MD5 
hash függvény támogatása. 
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Természetesen a hash függvény is 
csak abban az esetben kerülhet használatra, 
ha azt a Framework elfogadja.

3) A Framework autentikálása
A kliens szabadon választhat, hogy szeretné-e 
autentikálni a Framework-öt. Amennyiben igen, 
akkor a challenge() eljáráson keresztül küldhet 
kihívást a Framework-nek. 

4) Sikeres autentikáció
A Kliens jelzi a Framework-nek, 
hogy az autentikáció sikeres.

5) A kliens autentikálása
A Framework meghívja a challenge() eljárást a kliens
API Level Authentication interfészén keresztül.
Ezen függvényhívás egymás után többször is
megtörténhet. A Framework a challenge() eljáráson
keresztül adja át a kihívást, amely eljárás 
visszatérési értéke a klienstôl a kihívásra adott válasz.
A Framework eldöntheti, hogy autentikálja-e magát
addig, amíg a kliens nem tette azt meg. 
Ellentétben a Framework-kel, a kliensnek azonnal
válaszolnia kell a kihívásra.

6) Sikeres autentikáció
A Kliens jelzi a Framework-nek, 
hogy az autentikáció sikeres.

7) Hozzáférés kérése
A sikeres autentikáció után a kliens futtathatja 
a requestAccess() eljárást a Framework API Level
Authentication interfészén keresztül, amely egy
hozzáférési (Access) interfész referenciával tér vissza.
Ez az interfész minden kliens számára egyedi. 
A Framework autentikációjának sikerességétôl 
függetlenül a kliens meghívhatja-e 
a requestAccess() eljárást.

8) Egyeztetés
A kliens és a Framework megállapodnak, hogy 
milyen aláíró algoritmust használnak a szolgáltatások
eléréséhez szükséges megegyezéseknél.

9) A Framework interfész igénylése
A folyamatnak ezen része arra szolgál, hogy 
a kliens elérje a Framework által nyújtott funkciókat.
Ilyen funkciók például a szolgáltatás-felderítés,
vagy a szolgáltatás-regisztráció.

3.3. Az autentikációban résztvevô interfészek

A következôkben az autentikációban résztvevô inter-
fészeket tekintjük át.

3.3.1. IpInitial interfész
Az IpInitial interfész biztosítja a kezdeti hozzáférést

a Framework-höz, valamint az autentikációs folyamat el-
indításához szükséges függvényeket.

A clientDomain akárcsak a visszatérési érték, a fw-
Domain is egy struktúra alakú, amelynek segítségével
adják át egymásnak az alkalmazás és a Framework az
azonosítóját (domainID), valamint az autentikációért fe-
lelôs interfészére mutató referenciát.

Az authType típusban mondja meg a kliens a Frame-
work-nek, hogy milyen autentikációs módot választ. Az
alap érték a P_OSA_AUTHENTICATION, amely eset-
ben az átadott autentikációs interfészek az API Level
Authentication interfész. Mind a kliens (IpAppAPILeve-
lAuthentication) és mind a Framework (IpAPILevelAut-
hentication) részérôl. az autentikáció ilyenkor a CHAP
protokollt követi.

A P_AUTHENTICATION ezzel szemben azt jelenti,
hogy kliens és a Framework már korábban megegyez-
tek egy alternatív autentikációs folyamatban, így ez eset-
ben az átadott autentikációs interfészek ennek megfe-
lelôen alakulnak.

3.3.2. IpAPILevelAuthentication intefész
Az IpAPILevelAuthentication interfész tartalmazza

azon függvényeket, amelyek a CHAP protokoll végre-
hajtásához szükségesek.
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A kliens a selectAuthenticationMechanism függvény
segítségével fedi fel a Framework elôtt, hogy milyen au-
tentikációs eljárásokat támogat. A támogatott eljáráso-
kat authMechanismList paraméterrel adja át, amelyek
közül választja ki a Framework a számára legmegfele-
lôbbet. Az authMechanism visszatérési értéke a kiválasz-
tott eljárás lesz. Amennyiben a Framework nem talál ál-
tala elfogadható eljárást, akkor a P_NO_ACCEPTABLE_
AUTHENTICATION_MECHANISM hiba értéket generálja.

A specifikációban definiált alapértékek a következôk:
• P_OSA_MD5: 

Az autentikáció az MD5 (RFC 1321) 
hash függvényt használja.

• P_OSA_HMAC_SHA1_96: 
Ebben az esetben HMAC-SHA1 (RFC 2404)
hash függvény használják.

• P_OSA_HMAC_MD5_96: 
Ekkor viszont a HMAC-MD5 (RFC 2403) 
hash függvényt használják.

A challenge függvény módosítás nélkül a CHAP eljá-
ráson alapul, amelyben a kihívásnak és a válasznak is
a protokollban megadott formátumnak kell megfelelnie.

Az abortAuthentication függvény az autentikáció
megszüntetésére szolgál. Ez a kliens oldalról csak ak-
kor használható, ha kliens nem kíván a továbbiakban
részt venni az autentikációs eljárásban és bont minden
kapcsolatot a Framework-kel.

Az authenticationSucceeded() függvény, csak ab-
ban az esetben kerülhet meghívásra, ha az alkalma-
zás is autentikálja a Framework-öt, és mindemellett az
autentikáció sikeres volt.

3.3.3. IpClientAPILevelAuthentication interfész
Az IpClientAPILevelAuthentication interfész funkció-

ban megegyezik a Framework oldali IpAPILevelAuthen-
tication interfésszel. Függvényeik hasonlóak azzal a kü-
lönbséggel, hogy a kliens oldali interfésznek nincs se-
lectAuthenticationMechanism függvénye.

3.3.4. IpAuthentication interfész
Az IpAuthentication, valamint a belôle származtatott

IpAPILevelAuthentication interfész biztosítja a request-
Access függvényt, melyet az autentikáció után kell meg-
hívnia az alkalmazásnak.

Sikeres autentikáció után a kliens requestAccess
függvénynek a segítségével tudja elkérni a Framework-
tôl a hozzáférési interfészét. Ha az autentikáció még
nem zajlott le, a függvény a P_ACCESS_DENIED hiba-
kóddal tér vissza. Az alkalmazás a clientAccessInterfa-
ce paraméterrel adja át a kliens oldali hozzáférési inter-
fészt. Az accessType paraméter segítségével pedig azt
adja meg, hogy milyen módon szeretne a Framework-
höz kapcsolódni. 

Ha az accessType értéke P_OSA_ACCESS, akkor
a kliens a hagyományos IpAccess interfészt kéri. Ha
valamilyen speciálisan a kliens számára kialakított inter-
fészen kereszetül szeretné elérni a Framework-öt, ak-
kor az accessType értéke egy elôre meghatározott kons-
tans (üzemeltetô specifikus). Sikeres visszatérés esetén

a kliens megkapja a Framework hozzáférési interfészét,
a fwAccessInterface visszatérési értéken keresztül.

3.3.5. IpAccess interfész
Az IpAccess interfész a Framework hozzáférési inter-

fésze, ezen keresztül tudja a kliens a Framework továb-
bi szolgáltatásait elérni.

Miután a kliensnek hozzáférést szerzett az IpAccess
interfészhez, elsôként a selectSigningAlgoritm függvényt
kell meghívnia, amely a Parlay 4 specifikációban jelent
meg, mint új függvény. Segédletével a kliens megálla-
podhat a Framework-kel az aláíró algoritmusról. Hason-
lóan az autentikációnál felhasznált selectAuthentication-
Mechanism függvényhez, a kliens egy listát küld az ál-
tala támogatott algoritmusokról, amely alapján a Frame-
work kiválasztja a számára megfelelô algoritmust. 

A kiválasztott algoritmus lesz a függvény visszatéré-
si értéke. A lehetséges értékek a következôk lehetnek:

• P_MD5_RSA_512
• P_MD5_RSA_1024
• P_RSASSA_PKCS1_v1_5_SHA1_1024
• P_SHA1_DSA
A kliens e függvény újrahívásával megváltoztathatja

az aláíró algoritmust a mûködés során, de ha ezt egy
aláíró eljárás közben tenné, akkor azt a procedúrát, még
a korábbi algoritmus szerint kell végrehajtani.

A Parlay4 specifikációban jelenik meg az új terminate-
Access függvény is, amely a kapcsolatbontásra szolgál.
A terminationText a bontás okát jelzi, míg a digitalSig,
a terminationText digitális aláírása, amellyel a kliens
igazolja magát a Framework felé. Ezzel bizonyítja be,
hogy a függvényt tényleg ô hívta meg. Amennyiben a di-
gitális aláírás nem egyezik meg a kliensével, akkor a
Framework egy P_INVALID_SIGNITURE hibát dob.

Az obtainInterface függvényt akkor kell a kliensnek
használnia, ha szeretne elérni egy Framework által nyúj-
tott szolgáltatást. A függvény bemeneti paramétere a
szolgáltatás neve (például a Service Discover szolgálta-
tás, melynek konstansa a P_DISCOVERY). A visszatéré-
si érték a kért szolgáltatás interfészére mutató referencia.

Az obtainInterfaceWithCallback hasonló az obtain-
Interface függvényhez, azonban akkor van rá szükség,
ha olyan szolgáltatást szeretne elérni a kliens, amely-
nek biztosítani muszáj egy úgynevezett visszahívó (call-
back) interfészt. Ennek megoldására plusz bemeneti
paraméterként megjelenik a clientInterfaceRef interfész
referencia, amelyen keresztül a Framework eléri a klienst.
Például az obtainInterfaceWithCallback függvényt kell
használni, ha a Framework Service Agreement Mana-
gement szolgáltatását (a szolgáltatás konstansa a P_
SERVICE_AGREEMENT_MANAGEMENT) szeretnénk
használni.

4. A Framework szolgáltatatásainak
igénylése 

Miután a kliens hitelesítette magát, a Framework külön-
bözô interfészein keresztül hozzáférhet a Framework
nyújtotta szolgáltatásokhoz.
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Az interfészeket a kliens az obtainInterface, valamint,
ha szükséges, akkor az obtainInterfaceWithCallback
függvények segítségével képes elérni. A két legfonto-
sabb szolgáltatás a Service Discovery, valamint a Ser-
vice Agreement Management szolgáltatás.

4.1. Service Discovery

A Service Discovery szolgáltatáson kereszetül tudja
az alkalmazás feltérképezni a Framework-nél regisztrált
különbözô szolgáltatásokat (SCF). Interfésze a Parlay
specifikációban az IpServiceDiscovery illesztô egység.
A szolgáltatások lekérdezéséhez az interfésznek a list-
ServiceTypes függvényét kell meghívni.

Egy másik fontos tulajdonsága a Discovery szolgál-
tatásnak, hogy alkalmazásával lehet az egyes szolgál-
tatok azonosítóját (serciveID) is lekérdezni, amire a szol-
gáltatások igénylésénél van szükség. A Service Agree-
ment Management szolgáltatás selectService függvé-
nyének ezt az azonosítót kell átadni.

4.2. Service Agreement Management

4.2.1 On-line szerzôdéskötés menete
A Service Agreement Management szolgáltásnak kö-

szönhetôen biztosítja a Framework az on-line szerzô-
déskötést. Miután ez megtörtént, a kliens megkapja az
úgynevezett SCF-et, és használni tudja az általa nyúj-
tott szolgáltatást.

A szerzôdéskötés elsô lépéseként a kliens kiválaszt-
ja a szolgáltatást (selectService()), majd megtörténik az
on-line szerzôdéskötés (signServiceAgreement()), amely
folyamat végén a kliens megkapja a Framework által alá-
írt szerzôdést, valamint egy a kiválasztott SCF kezelôi
interfészére mutató referenciát (5. ábra).

Az on-line szerzôdés kötésnél két interfész van jelen.
Egy a kliens oldalon (IpAppServiceAgreementManage-
ment), egy pedig Framework oldalán (IpServiceAgree-
mentManagement). A kliens oldali interfész kettô, míg a
Framework oldali interfész négy függvényt definiál.

4.2.2. IpServiceAgreementManagement intefész
Miután a kliens kiválasztotta, mely SCF-t kívánja el-

érni, meghívja a Framework Service Agreement Mana-
gement interfészén keresztül a selectService függvényt.
A függvény bemeneti paramétere a kiválasztott szol-
gáltatás azonosítója (serviceID), melyet még a Service
Discovery interfésztôl kapott és amelyre válaszul a Fra-
mework visszaad egy serviceToken-t. 

A serviceToken egy szöveges token, amely formátu-
ma szabadon választott, korlátozott ideig érvényes és
ha az idô lejárta után szeretnék felhasználni, akkor a
Framework egy P_INVALID_SERVICE_TOKEN hiba-
kóddal tér vissza a kliens felé. Ezáltal véd a token újra-
felhasználása ellen.

A kliens miután megkapta a ServiceToken-t, meghív-
ja az initiateSignServiceAgreement függvényt, paramé-
terként átadva neki a tokent. Ezzel jelzi a Framework-
nek, hogy készen áll a szerzôdés aláírására. A Frame-
work ennek hatására meghívja a kliens Service Agree-
ment Management interfészén (amelyet még az obtain-
InterfaceWithCallback() hívás során adott meg az alkal-
mazás) a signServiceAgreement() függvényt.

A Framework oldali signServiceAgreement függvény
segítségével irattatja alá a kliens a Framework-kel a
szerzôdést, és szerzi meg az SCF interfészét. A függ-
vényt addig nem lehet meghívni, amíg az alkalmazás
alá nem írja a szerzôdést a kliensoldali signServiceAg-
reement segítségével, amelyet a Framework hív meg.
Ha mégis megpróbálná a kliens meghívni a függvényt
az aláírás elôtt, akkor a P_INVALID_STATE kivételt dob
a Framework.

A signServiceAgreement függvény bemeneti para-
méterei, a serviceToken, az agreementText és a signin-
gAlgorithm. A serviceToken megegyezik a selectService
függvény által visszaadott típussal, és a szerzôdés azo-
nosítására szolgál. Az agreementText a Framework ál-
tal generált szerzôdés, amelyet a kliens még a saját in-
terfészén meghívott signServiceAgreement függvény-
nyel kapott meg. A signingAlgorithm paraméter pedig-
len az aláíró algoritmust adja meg. 
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Az aláríró algoritmusról a Parlay 4 specifikációtól kezd-
ve a kliens és a Framework már korábban megállapodik
az IpAccess interfésznek selectSigningAlgorithm függ-
vénye segítségével. A függvény visszatérési értéke a
SignatureAndServiceMgr két értéket tartalmaz. Az egyik
az aláírt szerzôdés, a másik pedig az SCF interfésze.

Ha a kliens szeretné megszüntetni a szerzôdést, ak-
kor meghívja a terminationServiceAgreement függvényt.
A függvény bemeneti paraméterei a szerzôdést azono-
sító serviceToken, a bontás célját megmagyarázó ter-
minationText és a kliens aláírás, az elôzô két értéken.
Az aláírásra azért van szükség, hogy biztosítva legyen
a kliens hitelessége. 

4.2.3. IpAppServiceAgreementManagement
Miután a kliens jelezte a Framework felé szerzôdés-

kötési szándékát, a Framework meghívja a kliens inter-
fészén a signServiceAgreement függvényt, amely telje-
sen megegyezik a Framework IpServiceAgreementMa-
nagement interfészén található signServiceAgreement
függvénnyel. Annyi a különbség, hogy a visszatérési
értéke az elektronikus aláírás.

A terminateServiceAgreement függvény teljesen
ugyanaz, mint a Framework oldali függvény. Természe-
tesen ezt a függvényt a Framework használja a szerzô-
dés megszûntetésére.

5. Helymeghatározás 
a Parlay API segítségével

Ebben a szakaszban bemutatjuk a Parlay API User Lo-
cation szolgáltatás használatát a H-OSA User Interac-
tion szolgáltatás segítségével.

5.1. Az alkalmazás rövid leírása

Az alkalmazás egy helyzetmeghatározó szol-
gáltatást (User Location) valósít meg, a felhasz-
náló SMS-t küld egy szolgáltatói telefonszámra,
amelyre válaszul kap egy térképet a pozíciójá-
val MMS üzenetben. Az üzenetek kezeléséért a
H-OSA User Interaction szolgáltatás a felelôs.

5.2. Az alkalmazás megtervezése

Az alkalmazás életciklusa során három jól
elkülöníthetô részre bontható. Ez az inicializá-
lás, a szolgáltatás, és leállításkor az erôforrá-
sok felszabadítása. Az inicializálás során elsô-
ként kapcsolódnia kell az Gateway-hez a Fra-
mework-ön keresztül. Ezután a szükséges SCF-
ket kell igényelnie a Framework-tôl. A szolgál-
tatások megszerzése után regisztrálnia kell az
Gateway-ben, hogy milyen számon történô SMS
üzenet esetén kér értesítést. Ezek után el kell
látnia szolgáltatói feladatát, végezetül pedig,
ha leállítják az alkalmazást, fel kell szabadíta-
nia a használt erôforrásokat.

5.2.1. Inicializáció
Framework-höz való kapcsolódás
A Framework-höz való kapcsolódást, és SCF igény-

lést egy a H-OSA specifikációban definiált FWproxy ob-
jektum hajtja végre, amely az elsô Framework-höz inté-
zett kérés elôtt végrehajtja az autentikációt, majd a ké-
rést.

SCF igénylése
Az SCF igénylést a FWproxy objektum obtainSCF()

függvénye hajtja végre, ahol paraméterként meg kell
adni a kért SCF egyedi azonosítóját. Mivel alkalmazás-
ban üzenetek kezelésére és pozíció lekérdezésre van
szükség, két különálló SCF kerül felhasználásra. Az
egyik a H-OSA User Interaction, mely az üzenetekért,
míg a másik a User Location a pozicíóért felelôs.

SMS figyelés létrehozása
Ahhoz, hogy egy alkalmazás megkapjon bizonyos

üzeneteket, elôször jeleznie kell a Gateway felé, hogy
mely üzenetek érkezésérôl értesítse az. Hogy az alkal-
mazás mely üzenetekrôl kér értesítést, a H-OSA User
Interaction Manager interfészének createNotification()
függvényvel adhatja meg. A Gateway az értesítéseket
és az üzeneteket a kliens interfészének a reportNotifi-
cation() függvényének segítségével adhatja át. 

Az üzenetek kezelését a 6. ábra mutatja. 

5.2.2. Szolgáltatás
A szolgáltatás folyamata egyszerûen leírható. Ha

üzenetet küld egy felhasználó a szolgáltatásunk SMS
számára, akkor azt a Gateway továbbítja az alkalma-
zásnak, amely ezután lekérdezi a felhasználó pozíció-
ját a User Location szolgáltatáson keresztül. 
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Ha a felhasználó helyzetének pontos értékét meg-
kapja az alkalmazás, akkor generál egy térképet, meg-
jelölve rajta a felhasználó pontos helyzetét. Végül ezt
a képet MMS formájában elküldi a felhasználó készülé-
kére. 

Az alkalmazás szolgáltatásának folyamatát a 7. ábra
szemlélteti.

SMS fogadása
Ahhoz, hogy egy alkalmazás SMS üzenetet kaphas-

son, létre kell hozni egy objektumot, mely tartalmazza
az ehhez szükséges interfész (IpAppHosaUIManager)
implementációját. Ugyanis miután létrehoztuk az értesí-

tést a createNotification() segítségével, ezen objektum
reportNotification() függvényét fogja meghívni a Gate-
way, ha üzenetet küldött egy felhasználó a szolgálta-
tás címére. Ha ez megtörtént, a függvény értesíti a fô-
osztályt, hogy SMS üzenet érkezett, valamint továbbítja
a feladó számát és az üzenet tartalmát. Ezt követôen
a fôosztály lekérdezi a felhasználó pozícióját.

Pozíció lekérdezése
A pozíció megszerzéshez az alkalmazás oldalán im-

plementálni kell a pAppULManager interfészt, amely in-
terfészen keresztül tudja az NRG [9] visszaadni nekünk
a felhasználó pozícióját. A pozíció megszerzéséhez két
függvényre van szükség. Az egyik extendedLocation-
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ReportReq(), amit az NRG User Location interfészén
keresztül tudunk meghívni. Miután az NRG lekérdezte
a felhasználó pozícióját, visszaadja azt az alkalmazás-
nak az IpAppULManager interfész extendedLocation-
ReportRes() függvénynek segítségével.

MMS küldése
Miután az alkalmazás megszerezte a pozíciót, létre-

hoz egy képet, amely egy térkép, bejelölve rajta a fel-
használó helyzetét, majd ezt a képet elküldi a felhasz-
nálónak MMS üzenet formájában. Az MMS üzenet el-
küldéséhez a kliens a H-OSA User Interaction szolgálta-
tást használja, amelynek segédletével az SMS figye-
lést is létrehozta. 

Az üzenet elküldéséhez a hosaSendMessageReq()
függvényt kell majd használnia az alkalmazásnak, va-
lamint implementálni kell a hosaSendMessageRes(), il-
letve a hosaSendMessageErr() függvényeket, amelyek
nyugtázásra, illetve hibakezelésre szolgálnak.

5.2.3. Erôforrások felszabadítása
Az alkalmazás leállításakor mindenképpen gondos-

kodni kell a lefoglalt erôforrások felszabadításáról is.
Ezen erôforrások az általunk létrehozott objektumok,
valamint az elkért szolgáltatások. 

Az elkért szolgáltatásokat az on-line szerzôdések
megszüntetésével (releaseSCF()) lehet felszabadítani.
Miután az összes általunk lefoglalt erôforrást megszün-
tettük, bontanunk kell a kapcsolatot a Framework-kel
(endAccess()).

6. Összefoglalás

A Parlay API specifikációról elmondható, hogy nagyon
jó alternatívát biztosít az internetes világ és a telekom-
munikációs világ összekötésére. Megoldja a telekommu-
nikációs hálózatok fejlesztési problémáit, ráadásul nyílt
specifikáció, így bárki által elérhetô, ezzel megoldva a
könnyebb átjárhatóságot is. 

Teszteszközeinek segítségével, sokkal könnyebben
megjósolható egy kifejleszteni kívánt alkalmazás sike-
re, így csökkenti a veszteséges beruházási kockázatot.
Az is látható, hogy a Parlay API megfelelô specifikáció-
jának köszönhetôen, viszonylag könnyen és gyorsan
lehet értékes alkalmazásokat fejleszteni.
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1. Bevezetés

Az azonnali üzenetküldô (instant messaging) szolgálta-
tások rendkívül népszerûvé váltak az elmúlt évek so-
rán, egyes rendszerek felhasználóinak száma négy-
százmillióhoz közelít. A legismertebb azonnali üzenet-
küldô rendszerek az ICQ, az AOL és a Yahoo! Instant
Messenger, valamint az MSN Messenger. Jelenleg min-
degyikük egymástól független és egymással nem
együttmûködõ protokollokat használ azért, hogy meg-
tartsa felhasználói bázisát. A protokollok mûködését
nem publikálják, így nincs lehetõség olyan üzenetküldõ
alkalmazás kifejlesztésére, mely együttmûködik a már
létezõ rendszerekkel. Ezt felismerve az IETF létrehozta
a SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging
Extensions (SIMPLE) nevû munkacsoportot, melynek
feladata egységes üzenetküldés megvalósítása a SIP
protokoll segítségével [1].

A SIP bôvíthetôsége ideálissá teszi erre a feladatra.
Ezért a SIMPLE által kifejlesztett technológia valószínû-
leg vezetô szerephez jut a különbözô szolgáltatásnyújtók
közötti üzenetátvitel szabványosításában. Ennek egyik
jele, hogy a Microsoft és a Yahoo! 2005. október 13-án
bejelentette, hogy az idei nyárra megvalósul azonnali
üzenetküldô rendszereik közötti együttmûködés. A meg-
valósítás a SIP/SIMPLE segítségével történik.

Az azonnali üzenetküldô rendszerekben az üzenet-
küldés mellett biztosítani kell a jelenléti információt (pre-
sence information). A SIP részben biztosítja a jelenléti
szolgáltatást, de az azonnali üzenetküldéshez kiter-
jesztéseket (extensions) kell használni, melyeket e cikk
mutat be.

2. A SIP protokoll

Az internetes telefonálás leginkább abban különbözik
az egyszerû multimédia-szolgáltatásoktól, hogy viszo-
nyokat használ a kommunikáció során. A viszonyok lét-

rehozását és kezelését jelzésnek (signaling) nevezzük.
A két legfontosabb internetes jelzésrendszer az Inter-
net Engineering Task Force (IETF) által kifejlesztett
Session Initiation Protocol (SIP) és a H.323, mely az In-
ternational Telecommunications Union (ITU) ajánlása.

A SIP kliens-szerver protokoll, azaz a kliens kérése-
ket küld a szervernek, mely feldolgozza azokat [2]. Mi-
vel telefonáláskor bármely fél küldhet és fogadhat ké-
réseket, ezért a SIP-et használó rendszerek minden
felhasználói oldalon tartalmazzák a protokoll kliens-, ill.
szerver részét. Ezt a kettôs viselkedésû elemet SIP te-
lefonnak (user agent server) hívják. Egy másik proto-
kollelem a proxy szerver, mely kéréseket fogad, és azo-
kat továbbküldi egy másik proxy szervernek, vagy egy
SIP telefonnak. Az átirányítási szerver (redirect server)
feladata értesíteni a címzettet arról, hogy közvetlenül
felveheti a kapcsolatot a hívóval.

A fenti három elem között csak a funkciókban van
különbség: a proxy vagy átirányítási szerver nem fogad-
hatja vagy utasíthatja vissza a kéréseket, csak a SIP
telefonnak van ehhez joga. Ez a modell hasonló a
HTTP-hez, ahol ugyanaz a hoszt viselkedhet kliens-
ként vagy szerverként is. Ugyanakkor a HTTP-ben is lé-
tezik proxy szerver, melynek funkciója hasonló a SIP-
proxyhoz.

A SIP és a HTTP között van még egy hasonlóság:
a SIP-ben használt üzenetek és fejrészek szintaktikája
nagyjából azonos a HTTP/1.1-ben használtakkal. Azon-
ban a SIP nem a HTTP kiterjesztése.

Egy SIP üzenet kétféle típusú lehet: vagy kérés (a
szerverhez) vagy válasz (a kliensnek). Az üzenetek szö-
veges formájúak, és tartalmaznak egy kezdôsort (start-
line), egy vagy több fejrészt (header), és egy opcioná-
lis szövegrészt (message body). Ugyanúgy, mint a HTTP
esetén, a kliens kérései valamilyen metódust aktiválnak
a szerveren. A metódust a kezdôsorban kell megadni,
míg a fejrészek további információt tartalmaznak: pél-
dául az üzenet küldôjének címét, az elküldés dátumát.
A SIP-ben számos, a HTTP-bôl ismert fejrész megtalál-
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ható, pl. az entitás-fejrészek (Content-type), valamint a
hitelesítôk. Ez lehetôvé teszi már létezô kódok újrafel-
használását, valamint leegyszerûsíti a webszerverekkel
való integrációt.

A SIP-ben számos metódust definiáltak. Ha egy fel-
használóval kapcsolatot szeretnénk létesíteni, az INVI-
TE metódust kell használnunk. A kapcsolat létrejöttét a
hívó egy ACK üzenettel jelzi. Ha kapcsolatot szeret-
nénk létrehozni egy felhasználóval, használhatjuk elôt-
te az OPTIONS üzenetet is, melyre a hívott fél tájékoz-
tatást ad képességeirôl, de maga a kapcsolat nem jön
létre. A létrejött kapcsolatot bármely fél megszüntethe-
ti egy BYE üzenettel. További metódus a CANCEL,
mely egy hívásfelépítési folyamatot szüntet meg, de a
már létrejött kapcsolatokra nincs hatással. Egy másik
metódus a REGISTER, mely segítségével a kliens elin-
dulása után bejegyezheti egy SIP-szerverre, hogy ép-
pen hol érhetô el.

A kapcsolat létrehozásához egyértelmûen azonosí-
tani kell a felhasználókat. Mivel az Interneten a legel-
terjedtebb címzési mód az e-mail cím, ezért a SIP-azo-
nosítók is user@domain formájúak. 

Ezeket a címeket a protokoll beágyazza az úgyne-
vezett SIP URL-be, melynek szintaxisa: sip:azonosító
(például sip:somebody@example.com).

3. Jelenléti és azonnali üzenetküldô
szolgáltatások modellje

Az IETF egységes modellbe foglalta e két szolgálta-
tást, melyet a 2778-as RFC-ben publikáltak [3]. A szol-
gáltatások neve Presence Service és Instant Message
Service. Az elõbbi a jelenléti szolgáltatás központi ele-
me. Ez fogadja, tárolja és továbbítja a felhasználók ál-
lapotát. Az Instant Message Service a felhasználók
egymásnak küldött üzeneteit fogadja és továbbítja. 

A modell az 1. ábrán látható:

1. ábra  Az IETF modell

A jelenléti szolgáltatás segítségével tudhatjuk meg
egy távoli erôforrás állapotát. Ez az erôforrás leggyak-
rabban egy személyt jelent, akivel kommunikálni szeret-
nénk. A szolgáltatás két részbôl áll. Elôször az erôfor-
rás (az ábrán az A személy) meghirdeti az állapotát. 

Minden erôforrás kapcsolódik egy Presence User
Agent (PUA)-hez, mely mindig a helyi gépen található
(pl. az üzenetküldô szoftver). Ennek adja meg aktuális
állapotát. A PUA továbbítja ezt az információt (Presen-
ce Information) a Presentity-hez, melynek feladata ezt
eljuttatni a központi szerepet betöltô Presence Service-
hez. A modellben csak a világosság kedvéért választot-
ták szét a PUA és a Presentity elemeket, ezek gyakran
ugyanazon az eszközön helyezkednek el.

Ha a bejegyzés megtörtént, utána bármikor lekérdez-
hetjük A állapotát. A lekérdezési folyamat nagyjából a
bejegyzés „tükörképe”. Ha B személy kíváncsi A állapo-
tára, a Watcher User Agent (WUA)-hez kell fordulnia, mely
– a PUA-hoz hasonlóan – szintén a helyi gépen van. A
WUA számára a Watcher szerzi meg a kívánt informáci-
ót a Presence Service-tôl. A WUA-t és a Watcher-t itt is
csak funkciójuk miatt választották szét, hiszen általában
ugyanazon az eszközön helyezkednek el. A rendszeren
kívüli szereplõk neve Principal. Ezek azok a felhasználók
vagy szoftverek, melyek egymás állapotára kíváncsiak.

Az egyszerû lekérdezésen túl az is elképzelhetô,
hogy B lekérdezi A állapotát, majd azt kéri a Presence
Service-tôl, hogy értesítse, ha megváltozik ez az álla-
pot. Ez alapján a Watcher-eknek két típusát különböz-
tethetjük meg: a Fetcher egyszerûen lekérdezi az álla-
potot, a Subscriber pedig lekérdezi az állapotot, és a
továbbiakban tájékoztatást vár az állapotváltozásokról.
A Fetcher-nek van még egy speciális típusa, a Poller,
mely szabályos idôközönként kérdezi le az állapotot.

A Presence Information Presence Tuple-ökbõl (PT)
áll. Egy PT-ben szerepel az erôforrás állapota (status),
melynek értéke lehet open vagy closed, továbbá tet-
szõleges állapotokat definiálhatunk, pl. busy, away. A
PT többi eleme opcionális (a felhasználó címe, egyéb
megjegyzés).

4. Értesítési funkció a SIP-ben

A SIP rendelkezik alapvetõ jelenléti funkciókkal. Ha fel-
hívunk egy SIP telefont, akkor az a válaszüzenetben
jelzi a felhasználó állapotát. Így például egy 200 OK vá-
lasz esetén biztosak lehetünk abban, hogy a felhasz-
náló online állapotban van. Ugyanakkor a 480 Tempo-
rarily Unavailable vagy a 486 Busy Here jelentheti azt,
hogy a hívott kikapcsolt állapotban van, vagy pedig be
van kapcsolva, de éppen nem tudja fogadni a hívást.
Mindenesetre a SIP válaszüzenetek világosan megkü-
lönböztetik a felhasználó online és offline állapotát.

Mindez azonban csak egyszeri lekérdezés, a hívó-
nak nincs lehetõsége arra, hogy értesüljön a hívott ál-
lapotának megváltozásáról. Ráadásul minden lekérde-
zés esetén fel kell hívni azt a személyt, akinek állapo-
tára kíváncsiak vagyunk.
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A probléma megoldására született egy javaslat [4],
melynek célja a SIP kibõvítése értesítési funkcióval. Ez
azt jelenti, hogy egy SIP-kliens kérheti egy SIP-szerver-
tõl, hogy adott események bekövetkeztekor értesítést
kapjon.

A modell legfontosabb elemei a Subscriber és a No-
tifier. A javaslat készítõje két új metódust definiált: a
SUBSCRIBE-ot és a NOTIFY-t. A SUBSCRIBE az INVI-
TE-hoz hasonlít. A SUBSCRIBE segítségével kérdez-
hetjük le egy távoli erõforrás állapotát, illetve ezzel kér-
hetünk értesítést az állapot megváltozásakor.

A SUBSCRIBE üzenet Request URI-jában szerepel,
hogy a Subscriber mely erõforrás állapotára kíváncsi,
az Event fejrész pedig egy eseménycsomag nevét tar-
talmazza. Az eseménycsomag állapotinformációk olyan
halmaza, melyek bekövetkezte esetén a Notifier-nek
értesítést kell küdeni. Ezenkívül a Subscriber-nek az
Expires fejrészben meg kell adnia egy idõtartamot má-
sodpercekben, mely a feliratkozás érvényességét ha-
tározza meg: az idõtartam letelte után a feliratkozás ér-
vényét veszti, hacsak közben nem frissítették. Ha az
idõtartamot 0-nak adjuk meg, ez leiratkozást jelent.

Ha a SUBSCRIBE kérés megérkezett a Notifier-hez,
akkor az feldolgozza és létrehozza az elõfizetést, vala-
mint küld egy 200 OK választ és egy NOTIFY üzenetet
a Subscriber-nek. Ha valamiért nem tudja azonnal lét-
rehozni az elõfizetést (pl. a felhasználóra kell várnia),
akkor egy 202 Accepted választ küld a Subscriber-nek.
A NOTIFY üzenet szövegrészét a SUBSCRIBE üzenet
Accept fejrészében vagy az eseménycsomagban meg-
adottak szerint kell formázni. Ez a szövegrész fogja tar-
talmazni az erõforrás állapotát, vagy egy URI-t, mely er-
re az állapotra mutat.

5. Jelenlét a SIP-ben

Mivel a SIP szerverek már eleve rendelkeznek a fel-
használók állapotának adataival, ezért a SIP különösen
alkalmas a jelenléti funkció megvalósítására. Továbbá,
mivel a SIP hálózatok az INVITE üzeneteket mindig to-
vábbítják ahhoz a proxy-hoz, mely tárolja a keresett fel-
használó elérhetôségét, ezért a SUBSCRIBE üzenete-
ket is ugyanígy, a megfelelô proxy-khoz kell továbbíta-
ni. Ez azt jelenti, hogy a SIP hálózatokat egyszerûen
felhasználhatjuk jelenléti szolgáltatások létrehozására.

A SIP értesítési funkciójának alkalmazásával már
könnyen megvalósítható a presence szolgáltatás. A
Session Initiation Protocol (SIP) Extensions for Presen-
ce draft [5] javaslat arra, hogyan lehetne ezt az általá-
nos funkciót jelenléti szolgáltatásra alkalmazni. 

A dokumentum teljes mértékben figyelembe veszi
az RFC2778-ban leírt architektúrát, és egy esemény-
csomagot definiál, mely a presence agent fogalmára
épül. A Presence Agent (PA) olyan User Agent elem,
mely képes SUBSCRIBE üzenetek fogadására és meg-
válaszolására, és ha bekövetkezik a kívánt esemény,
értesítést küld róla a Subscriber-nek. A PA logikai entitás,
mert általában más entitásokkal együtt helyezkedik el.

A Presence Server olyan fizikai entitás, mely PA-
ként vagy proxy-ként viselkedhet. Ha proxy-ként visel-
kedik, akkor nem válaszol a SUBSCRIBE kérésekre,
hanem továbbítja azokat egy PA felé.

Az elôfizetett erôforrás állapotát a NOTIFY üzenet
szövegrésze fogja tartalmazni. Az állapotleírásra defi-
niáltak egy újfajta MIME típust, az application/cpim-
pidf+xml-t [6]. Ezt a formátumot az IETF azzal a szán-
dékkal, hozta létre, hogy a különbözô jelenléti rendsze-
rek közötti átjárást biztosítsa. Mivel a jelenléti informá-
ció hierarchikus szerkezetû, valamint könnyen bôvíthe-
tônek kell lennie, ezért a PIDF XML-t használ az ada-
tok tárolására.

Nézzünk egy egyszerû példát! Ebben az esetben a
Watcher szeretne értesítést kapni egy erõforrás állapo-
táról, mely a Presence User Agent (PUA)-en keresztül
kapcsolódik a jelenléti rendszerhez. Feltételezzük, hogy
az erõforrás már elküldte állapotát a szervernek. 

Ebben az esetben a kommunikáció folyamata a 2.
ábrán látható:

2. ábra  Kommunikáció a SIP-ben

1) Elõször is a Watcher, melynek azonosítója sip:user@
example.com, fel szeretne iratkozni a sip:resource@
example.com azonosítójú erõforrás állapotára. Ehhez
elküld egy SUBSCRIBE üzenetet, melynek Request
URI-ja tartalmazza az erõforrás azonosítóját. A To,
From és Call-ID mezõk értelemszerûen lesznek kitöltve.
Az Event értéke csak presence lehet, hiszen presence
szolgáltatásról van szó. A Contact mezõben szerepel,
hogy a szerver kinek küldje az értesítést. Ebben az
esetben azt szeretnénk, hogy a bejegyzés 10 percig
legyen érvényes, ezért az Expires értéke 600 másod-
perc lesz.

SUBSCRIBE sip:resource@example.com SIP/2.0
To: <sip:resource@example.com>
From: <sip:user@example.com>
Call-ID: 2010@watcherhost.example.com
Event: presence
Contact: <sip:user@watcherhost.example.com>
Expires: 600

Azonnali üzenetküldés SIP protokollal
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2) Ha a szerver megkapta az üzenetet, azonnal vissza-
küld a Watcher-nek egy 200 OK választ, jelezve, hogy
minden rendben van:

SIP/2.0 200 OK
To: <sip:resource@example.com>
From: <sip:user@example.com>
Call-ID: 2010@watcherhost.example.com
Event: presence
Contact: <sip:server.example.com>
Expires: 600

3) Ezután tájékoztatást küld a Contact-ban megadott
címre a kívánt erõforrás állapotáról. Az üzenet szöveg-
részében egy PIDF dokumentum tartalmazza az álla-
potinformációt:

NOTIFY sip:user@watcherhost.example.com
SIP/2.0

From: <sip:resource@example.com>
To: <sip:user@example.com>
Call-ID: 2010@watcherhost.example.com
Event: presence
Subscription-State: active;expires=599

[PIDF document]

4) Ezt az üzenetet a Watcher nyugtázza:

SIP/2.0 200 OK
From: <sip:resource@example.com>
To: <sip:user@example.com>
Call-ID: 2010@watcherhost.example.com

6. Azonnali üzenetküldés

Azonnali üzenetküldés esetén a felhasználók majdnem
valósidejû kommunikációt folytatnak egymással rövid
üzenetek segítségével. A rövid üzenetek lehetôvé te-
szik a gyors átvitelt, így párbeszéd jöhet létre a két fél
között. Az azonnali üzenetküldés legismertebb példája
az SMS, melyet tipikusan nem használnak párbeszédes
módban, mert erre nehézkes és költséges lenne.

A SIP-ben az azonnali üzenetküldést a MESSAGE
kiterjesztéssel oldották meg. A kérés szövegrésze tar-
talmazza az elküldendô üzenetet. Az üzenet bármilyen
MIME típusú lehet. A kérésre a küldô ugyanúgy választ
kap, mint bármely más SIP kérés ese-
tén. Ha az üzenet megérkezett, a foga-
dó ezt 200 OK válasszal nyugtázza. Ez
a válasz nem feltétlenül jelenti azt, hogy
a felhasználó el is olvasta az üzenetet.

A 3. ábrán látható, amikor egy fel-
használó üzenetet küld egy másiknak
proxy-n keresztül. Mindkét felhasználó a
„domain.com” domain-ben helyezkedik el.

3. ábra  
Üzenetküldés proxy-n keresztül

Nézzük meg, hogyan épülnek fel a kérések és a vá-
laszok a példában!

1) Elôször is az elsô felhasználó elküld egy kérést a
proxy-nak. 
A kérés szövegrészében szerepel az üzenet egyszerû
szövegként. Ezt a Content-Type mezô jelzi. A Con-
tent-Length az üzenet hosszát adja meg. A Max-For-
wards értéke azt adja meg, hogy legfeljebb hány köz-
beesô hálózati elemen keresztül továbbítódhat a ké-
rés:

MESSAGE sip:user2@domain.com SIP/2.0
Max-Forwards: 70
From: sip:user1@domain.com;tag=49583
To: sip:user2@domain.com
Call-ID: asd88asd77a@1.2.3.4
Content-Type: text/plain
Content-Length: 18

Watson, come here.

2) A proxy felismeri, hogy a címzett ugyanabban a do-
main-ben van, csökkenti a Max-Forwards mezô értékét
és tovább küldi a kérést:

MESSAGE sip:user2@domain.com SIP/2.0
Max-Forwards: 69
From: sip:user1@domain.com;tag=49394
To: sip:user2@domain.com
Call-ID: asd88asd77a@1.2.3.4
Content-Type: text/plain
Content-Length: 18 

Watson, come here.

3) Miután a fogadó alkalmazás megkapta az üzenetet,
megjeleníti, és visszaküldi a proxy-nak a választ:

SIP/2.0 200 OK
From: sip:user1@domain.com;tag=49394
To: sip:user2@domain.com;tag=ab8asdasd9
Call-ID: asd88asd77a@1.2.3.4
Content-Length: 0

4) A proxy az elôzô választ küldi vissza az elsô felhasz-
nálónak.

HÍRADÁSTECHNIKA
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7. Összefoglalás

Az azonnali üzenetküldô rendszerek közötti együttmû-
ködésnek több lehetséges módszere van, és úgy tû-
nik, hogy jelenleg ezek közül a legnépszerûbb az IETF
által létrehozott SIP alapú jelenléti információs és
azonnali üzenetküldési modell. A modell három legna-
gyobb erôssége az, hogy egyszerûen megvalósítható,
szabványos és szabadon felhasználható. 

E tulajdonságok miatt használják egyre többen a
SIP/SIMPLE modellt azonnali üzenetküldô rendszerek
integrálására.
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Világszínvonalú elektronikai tervezôlaboratórium a BME-n

A Mentor Graphics Corporation, az elektronikai hardver- és szoftvertervezô megoldások világpiaci veze-
tôje szeptemberben a cég által szponzorált elektronikai tervezôlaboratóriumot létesített a BME Villamos-
mérnöki Kar Elektronikus Eszközök Tanszékén. A felajánlás keretében a Mentor több mint 20 millió dollár
értékû elektronikai tervezôszoftverrel (EDA) járul hozzá a BME-n tanuló hallgatók mikroelektronikai-terve-
zési képzéséhez. A Mentor Graphics ehhez mûszaki támogatást nyújt, oktatási anyagokat bocsát az
egyetem rendelkezésére és ösztöndíjprogramot ajánl fel, amelyekre alapozva az egyetem korszerû ana-
lóg és vegyesjelû IC-tervezô, oktató- és kutatóprogramokat indíthat el.

A Mentor Graphics Corporation a világ legsikeresebb elektronikai és félvezetôgyártó vállalatai számá-
ra kínál termékeket, valamint díjnyertes mûszaki támogató és tanácsadói szolgáltatásokat. Az 1981-ben
alakult cég az elmúlt esztendôben 725 millió dollárt meghaladó árbevételt realizált és több, mint 4000 em-
bert foglalkoztat világszerte. A vállalatcsoport központja Oregonban, illetve a Szilíciumvölgyben található.

„Az új tervezôlaboratórium segíthet ab-
ban, hogy a fiatal magyar mikroelektronikai
szakemberek felkészültebben vehessék fel
a versenyt a nemzetközi versenytársakkal,
és lehetôvé tegyék, hogy egyre több IC ter-
vezôi munkahely létesüljön Magyarországon,
így az itthon dolgozó tervezôk nagyobb sze-
letet hasíthassanak ki az integráltáramkör-
tervezés tortájából” – mondta Dr. Rencz Márta
professzor, az Elektronikai Technológia Tan-
szék vezetôje a szeptember 20-án megtar-
tott ünnepélyes laborátadáson, amelyen a
BME és a Mentor Graphics prominens veze-
tôi is részt vettek.



1. Bevezetés

1998-ban egy hazai alternatív távközlési cégnél végez-
tem tanácsadói feladatokat, amikor a kezembe kerültek
David Isenberg [1,2] cikkei: „The dawn/rise of the stupid
network”. A cikkek stílusa és tartalma egyaránt megfo-
gott. 2005-2006 fordulóján a cikkeket újraolvastam és
az egyik hazai mobilszolgáltatónak készített tanulmány
kapcsán felmerült bennem, hogy vajon az eredeti cik-
kek mennyire ôrizték meg aktualitásukat. Ez az írás te-
hát egyrészt visszatekint 1997-98-ra, másfelôl megpró-
bálja az azóta eltelt idôszak legfontosabb – a témate-
rületre legjellemzôbb – jelenségeit elemezni, nem csu-
pán a távbeszélô szolgáltatás, hanem a távközlési ipar
fejlôdésének szemszögébôl.

2. Az eredeti cikk 
néhány állításának értékelése

2.1. „Keep it simple, stupid (KISS)”
1997-ben az Internet ugyan már nem számított új-

donságnak, de leginkább egy nagyon izgalmas, új ki-
hívásnak volt tekinthetô. Egyértelmû, hogy „érezni” le-
hetett az Internet technológia potenciális képességeit,
de iparági szinten az Internet protokollrendszer még nem
vált megkerülhetetlenné. Bármennyire is mosolyogni-
való, a Windows98 operációs rendszernek csak az úgy-
nevezett második kiadása tartalmazta a natív TCP/IP
protokoll-támogatást.

Az infokommunikációs technológiai iparág általános-
ságban követi a „KISS”-elvet. Másfelôl egyértelmû, hogy
a kommersz termékek belsejében is nagyon összetett
rendszerek mûködnek. Elég, ha csak a fogyasztási tel-
jesítmény-korlátozott processzorokra gondolunk, vagy
a mai mobiltelefonokra. A tömörítéses hangkódolás el-
mélete egyszerûnek egyáltalán nem mondható, egysze-
rûen használhatónak viszont annál inkább.

Isenberg a „simple, stupid” kifejezéseket elsôsorban
az úgynevezett Intelligens Network (IN) telefon szolgál-

tatási rendszertechnikára alkalmazta, ellenpontként. Az
IN protokoll rendszert az ITU-T szabványosította. 

Az IN rendszertechnika szerint a hagyományos és
az új szolgáltatásokat egy a korábbiakhoz képest jóval
nagyobb processzálási képességgel rendelkezô elosz-
tott elemekbôl álló „intelligens” központ fogadja. A mû-
szaki újítás lényege abban fogható meg, hogy a tele-
fonközpontok is szabványos és elosztott rendszertech-
nikát követve épülhettek. Az eredeti IN modell továbbé-
lése a GSM és a 3GPP világban egyértelmûen nyomon
követhetô.

Az Isenberg által felvetett kérdésnek a sarkalatos
pontja az, hogy hol legyen a hálózatban „intelligencia”?
A középpontban vagy a széleken? Ez az a kulcskérdés,
amely az eredeti cikknek és ennek az elemzésnek is a
középpontjában áll. 

2.2. Az áramkör kapcsolás öröksége 
A 90-es évek közepéig a sávszélesség, illetve a te-

lefonközpontok kapcsolási kapacitása féltve ôrzött erô-
forrás volt még az Egyesült Államokban is. Az Internet
megjelenése hihetetlen adatforgalmazási igényt váltott
ki. A hagyományos telefonszolgáltatás biztosítására lét-
rehozott rendszereket kellett telefonos, „betárcsázós”
Internet szolgáltatásra használni, és ez felborította a
korábbi telefonközpont-méretezési szabályokat, mivel
a hívások jóval tovább tartottak a korábbiaknál. Mára
elmondható, hogy a vezetékes kapacitásigények kielé-
gítésének gyakorlatilag mûszaki akadálya nincs. A drót-
nélküli kapacitások esetében azonban a spektrum és a
cellák kapacitáskorlátai közismertek. A helyhez és/vagy
eseményhez tartozó kapacitásprobléma ma még min-
dig tapintható. 

Az áramkörkapcsolás öröksége fôleg a mobil szol-
gáltatókat terheli, mivel a szélessávú mobil hálózatok
bevezethetôsége idôben késôbbre húzódik. A mobil-
hálózatok tipikusan áramkör-alapú technológiákat hasz-
nálnak és szubjektív tapasztalatok alapján a mobil köz-
pontok szabad kapacitása – legalábbis Magyarorszá-
gon – valamivel alacsonyabb.
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Delel-e a „buta hálózat” napja?
TÉTÉNYI ISTVÁN

MTA-SZTAKI, Internet Technológiák és Alkalmazások Központ
tetenyi@sztaki.hu

Kulcsszavak:  „buta hálózat”, újgenerációs hálózatok, távközlés, Internet 

A cikk egy 1998-as publikáció elôrejelzései alapján elemzi azokat a tendenciákat, amelyek a távközlési ipart jellemzik. Négy

részterület néhány jellemzô fejlôdési állomását vizsgáltuk meg. Ennek alapján megállapítottuk, hogy a távközlési iparág fej-

lôdési lehetôségeit összhangban kell tartani a társadalmak innovációs elvárásaival. Részben az eredeti „buta hálózati” mo-

dell kiteljesedése jellemzi a kommunikációs rendszereket, másfelôl az „okos hálózati” rendszertechnika alkalmazása elke-

rülhetetlen a távközlés konvergenciájának a megvalósítása érdekében.
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2.3. Az intelligens szolgáltatások
A fenti kifejezésen a ma már teljesen megszokott, a

telefonbeszélgetéseket kiegészítô szolgáltatásokat ért-
jük; hívószám kijelzés, ingyenes hívás, hangposta stb.
Mégis elmondható, hogy az IN bevezetése döntô volt
a távközlési vállalatok számára, mivel az új szolgáltatá-
sok bevezetése strukturálhatóvá, több forrásból besze-
rezhetôvé (nyílttá) vált. Az IN szolgáltatások azonban
visszahatottak az alközpontfejlesztô cégekre is; példá-
ul fônök-titkárnô telefon, intelligens belsô átirányítás,
belsô hívócsoportok. Ezzel a szervezeteken belüli tele-
fonhívás-kezelés és a szolgáltatások új szintre emel-
kedtek. Az IN modell tehát tovább élt a fôközpontok-
ban és az alközpontokban egyaránt. 

2.4. „Stupid is better”
Az Isenberg-cikk legfontosabb állítása: a buta háló-

zat legalább három alapvetô elônnyel rendelkezik az
intelligens hálózattal szemben. Ezek a következôk: 

– a bôségesen rendelkezésre álló infrastruktúra, 
– az alulspecifikáltság, valamint 
– az IP protokoll általánossága, amely eltakarja az

alsóbb rétegeket, és amelyeket eleve a hálózati
együttmûködést (internetworking) szem elôtt 
tartva terveztek meg. 

Anélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, a 80-as,
90-es években az OSI, SNA, Decnet hálózati protokol-
lok és az ezekre épülô rendszerek egyaránt célul tûz-
ték ki a globális együttmûködési képességet. A nagytá-
volságú, optikai alapú adatkommunikáció megjelenése
körülbelül 1977-re datálható vissza. 

Az infrastrukturális fejlôdést Isenberg pontosan lát-
ta. Tudta, hogy a mûszaki innováció új területeken je-
lenhet meg, és nyilvánvalóan ennek lesznek nyertesei az
üzleti életben is. Larry Page és Sergey Brin, a Google
alapítói a cikk megírásakor már dolgoztak a keresôprog-
ram fejlesztésén.

Vizsgáljuk meg a három jellemzôt, hogy vajon meny-
nyire igazak 2006-ban!

Nem kérdés, hogy a bôségesen és mindenütt ren-
delkezésre álló hálózati kapacitás felé halad a világ. Az
optikai szál kapacitása és az átvihetô sávszélesség is
jelentôsen bôvült 1998 óta. Azok az erôk, amelyeket
Isenberg észlelt, hihetetlen mértékben átformálták a vi-
lágot. A cikk mûszaki kérdésein messze túlmutató válto-
zások mentek végbe a globalizáció és a tudás-alapú
társadalom kiteljesedésének a területén. A mélyreható
változásokról – mintegy pillanatfelvételként – nagyon
részletes képet kapunk Friedman könyvébôl [3]. Ebbôl
a könyvbôl is kitûnik, hogy az úgynevezett dot.com „lu-
fi” kipukkanásának hatására irtózatos mennyiségû op-
tikai átviteli képesség került új tulajdonosok kezébe igen
olcsón, így nagyon leszoríthatók lettek az árak. 

Hazánk a szélessávú hálózatok fejlôdése tekinteté-
ben jelentôs eredményeket mutathat fel azzal, hogy mint-
egy 600 ezer ADSL felhasználó lett közel négy év alatt
az országban. Ebbôl persze messze nem következik,
hogy a mindenütt szinte korlátlan sávszélesség lehetô-
sége biztosítható lenne Magyarországon. Ilyen kivétele-

zett helyzetben csak a Nemzeti Információs Infrastruk-
túra Fejlesztési Programhoz csatlakozott intézmények
(egyetemek, kutatóintézetek, közgyûjtemények) vannak.
A bôségesen rendelkezésre álló hálózati kapacitások
nyújtásának infrastruktúrája a passzív optikai hálóza-
tok alkalmazásával fog megvalósulni, várhatóan a kö-
vetkezô 10 év mûszaki fejlesztései és az ehhez szük-
séges pénzügyi beruházások eredményeképpen. 

A tömeges felhasználás szinte filléres cikké tette a
gigabites Ethernet kártyákat, vagy az otthoni ADSL kap-
csolókat. Ennek megfelelôen a hálózatok aggregációs
pontjain jelentôsen csökkentek az eszközárak. Itt a glo-
balizáció hatásaként nagyon érdekes jelenségek tör-
téntek. Tulajdonképpen a távol-keleti eszközgyártók elô-
retörése az egyre fejlettebb eszközök terén mára azt
jelenti, hogy a legnagyobb gyártóknak is van valódi tá-
vol-keleti versenytársuk; például a Cisco-nak a Huawei.
A technológiai fejlôdés, a felhasználás egyre tömege-
sebbé válása elindított egy nagyon extenzív növekedé-
si spirált, amely kb. 2001 tavaszán hirtelen megszakadt,
majd lassan újraindult. (Tekintettel arra, hogy ez a cikk
nem a gazdasági kérdések elemzésével foglalkozik, en-
nek a gondolatnak a kifejtését most elhagyjuk.)

Az alulspecifikáltság, mint szempont, eléggé ködös
kifejezés. Ha azonban az Isenberg-féle cikk alapján ér-
telmezzük, akkor az alapkérdés az, hogy mi az, amit a
hálózat „belsejétôl” szolgáltatás/funkcionalitás szintjén
elvárunk. (Tekintsünk el attól a részlettôl, hogy még az
a szûken értelmezett „hálózat” is mennyit változott 1998
óta.) 

Isenberg megállapítása ma még sokkal igazabb,
mint 98-ban. Az Internet hálózat belseje alapvetôen na-
gyon egyszerûnek is tekinthetô (buta); azaz „beöntünk”
biteket az egyik oldalon és ezek „kifolynak” a másik ol-
dalon. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ennek
a „butaságnak” óriási ára van; az, hogy a hálózati kap-
csoló eszközök hatalmas útvonalirányítási táblákat tar-
tanak fent. Ráadásul a hálózati követelmények sokfé-
leképpen változtak: például a multi-protocol label swi-
tching, a sokféle hálózati virtuális magánhálózati eljá-
rás és hasonlók miatt. Az Internet hálózat biztonságá-
val szemben támasztott követelmények miatt egyálta-
lán nem mondható el az, hogy a hálózat „belseje” telje-
sen „buta” lenne, annak ellenére sem, hogy a „bit-in/bit-
out” modell ma is igaz. Isenberg azt javasolja, hogy há-
lózati „intelligencia” ne legyen a hálózat „közepén” – az-
az a szolgáltatónál. Erre a kérdésre egy jóval általáno-
sabb értelmezésben késôbb visszatérünk.

Az Internetworking illetve az IP protokoll univerzali-
tásához nem fér kétség, így az eredeti cikk állításai ma
is igazak. Az IP protokoll adatcsomagjai vég-vég jelen-
tôségûek. Az IP protokoll eredeti tervezési elve, amely
a konkrét adatátviteli utak alsó szintû protokolljaitól füg-
getlenítette az IP csomagok transzportját, az egyik leg-
nagyobb hajtóereje a távközlés fejlôdésének. Az IETF
által 1998 óta elfogadott szabványok mennyisége már
csupán a számuk alapján is ijesztô, és mindez érdekes
ellentmondásban van az elôzô paragrafusban össze-
foglalt „alulspecifikáltság” elegáns követelményével. 

VÉLEMÉNY
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Az eredeti cikk külön foglalkozik a felhasználói gé-
peken futó alkalmazások IP hálózat feletti összekap-
csolódásával. Ez szintén egy nagyon általános és nem
csupán rendszertechnikai kérdés. Arról van szó ugya-
nis, hogy az Internet hálózat felhasználója, milyen ad-
minisztrációs követelményeknek tesz/tegyen/tehet ele-
get a hálózat használata során. Az Internet a jelenlegi
szabályozottság szintjén tetszôleges számú egymásra
szuperponált virtuális hálózat kialakítására alkalmas.
Ez részben a „hálózatok hálózata” modellbôl követke-
zik. „És mégis lapos a Föld” – ahogy Friedman könyvé-
nek a címe is sugallja [3]. 

Az univerzális és globális IP hálózat lehetôséget te-
remt arra, hogy egy egyszerû elôfizetô-szolgáltató vi-
szony felhatalmazást adjon arra, hogy a végfelhaszná-
lói készülék „partnere” a világ bármely pontján és tetszô-
leges alkalmazás legyen, nagyon sokféle virtuális térben
(pl. P2P). Ebbôl számtalan konfliktus is teremtôdött,
például a személyiségi jogok védelme, a tartalomszû-
rés kérdései, a hitelesség kérdései, a szerzôi jogokra
vonatkozó törvények, a vallási-politikai szabadságjogok,
illetve törvények területén. Nagyon röviden: az eredeti
állítás ugyan igaz, de egy alkalmazás, amely mögött vég-
sô soron mindig személyek „vannak” nem emelhetô ki
tetszôlegesen egy absztrakt térbe, ahol csak a „techni-
ka” törvényei igazak.

2.5. Innováció és „buta hálózat”
Isenberg cikkében kiemeli, hogy a „buta hálózat” az

innováció számára óriási területeket nyit meg. Ez az ál-
lítás teljes mértékben igazolódott 1998 óta. Itt talán nem
is a szûken vett alkalmazási-adatátviteli területet eme-
lem ki, hanem a Wikipedia-jelenséget [4]. Azt a hangya-
szorgalmat, amivel emberek tízezrei nyilvánosan hozzá-
férhetô lexikonszerûen meghatározzák-leírják azt a vi-
lágot, amely körülveszi ôket. Ennek a kérdéskörnek is
van azonban egy jóval általánosabb vetülete. Ha a táv-
közlési vállalatok számára hagyományos szolgáltatásaik
területén kevesebb innovációs tér marad, akkor meg-
változik-e a szerepük? A társadalmak fejlôdésének az
egyik motorja az innováció; ennek korlátozása a gaz-
daság leértékelôdéséhez vezet, ebben a piac szerep-
lôi nem érdekeltek. A társadalmak és a piac egyaránt
azt az üzenetet közvetíti a távközlési vállalatoknak, hogy
alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez. 

Sokszor újraolvasva Isenberg cikkét az ember rájön
arra, hogy tulajdonképpen a legfontosabb üzenete az
eredeti írásnak nem csupán a „buta hálózat” kontra
„okos hálózat” rendszertechnikai modell felvetése volt.
Isenberg cikke felhívja a teljes távközlési iparág figyelmét
arra, hogy a megváltozott körülményekhez/lehetôségek-
hez sürgôsen alkalmazkodni kell. 

3. Új tendenciák és „buta hálózat”

Írásom záró része néhány lényeges momentumot emel
ki az elmúlt közel tíz évbôl, amely a távközlési iparág al-
kalmazkodóképességét jellemzi, és értékeli a változá-

sokat a „buta hálózat” megközelítés szempontjából. A
telefonszolgáltatás, mint a távközlési ipar egy alapszol-
gáltatása nagyon sokat fejlôdött 1998 óta. A mennyi-
ségi és minôségi változásokról és a szektor egyéb leg-
fontosabb adatairól, trendjeirôl az ITU honlapján [5]
bôséges információ található. A telefonszolgáltatás te-
rén azonban a legnagyobb változást az alábbiak jelen-
tették:

– a mobil forradalom,
– a VoIP forradalom,
– a szabályozás forradalma,
– az együttélés forradalma:

– fix-mobil konvergencia,
– az NGN lehetôsége.

3.1. A mobil forradalom
A mobil forradalom kovácsai azok a szervezetek és

vállalkozások voltak, akik hittek abban az álomban, hogy
a személyhez és nem a helyhez kötött kommunikációé
a jövô. Igazuk volt! A 90-es években megkezdôdött a
mobil távközlés térhódítása, s ma a negyedik mobil táv-
közlési generáció kidolgozása van folyamatban. 

Az elmúlt bô egy évtized alapvetôen megváltoztat-
ta a társadalmak kommunikációs szokásait. Egy sor mi-
nôségileg új kiegészítô szolgáltatást vezettek be a mo-
bil szolgáltatók, amelyrôl korábban álmodni sem lehe-
tett: SMS, MMS, roaming, GPRS, video-telefónia. Mind-
ezt egy olyan platformon hajtották végre, amely folya-
matosan változott, az analóg mobil szolgáltatástól a 3G-
ig, miközben a gazdasági körülmények sem voltak ked-
vezôek a mobil szolgáltatók számára az elhibázott frek-
vencia aukciók miatt. 

Két, a témánk szempontjából nagyon fontos kísérô-
jelenséget emelnék ki: a mobil terminálok fejlôdését, il-
letve a mobil alapú szolgáltatások fejlôdését. A mobil ter-
minálok (készülékek) tudása elképesztô ütemben bô-
vül és a mobil készülékek fejlesztési vonala önálló élet-
re kelt, azaz nem csupán a mobil hálózatokhoz való kap-
csolódást szolgálják a készülékek, hanem ezernyi ap-
róbb-nagyobb kényelmi és speciális szolgáltatást nyúj-
tanak – beépített fényképezôgép, GPS, vagy MP3 le-
játszó. 

A mobil terminálokon JAVA kód futtatása lehetsé-
ges, így ezzel együtt és e nélkül is egyre inkább PC-
kategóriájú számítógépes erôforrássá válnak a termi-
nálok. Ilyen a PDA kategóriájú telefon. Ráadásul a mo-
bil készülékek egyre kevésbé állnak be a „sorba”; ezt
jelzi például az, hogy ma már sok mobil készülék önálló
TCP/IP képességekkel rendelkezik és WLAN elérést is
nyújt, miközben a Skype futtatása is lehetséges. 

Az új mobil készülékek gyártói érzik a „buta hálózat”
nyomását, miközben elsôdleges üzleti érdekük a mobil
telefóniához köti ôket. Másfelôl a szolgáltatóknak egy-
aránt érdekük, hogy a mobil kommunikációra épülô szol-
gáltatások köre folyamatosan bôvüljön. A közelmúltban
Magyarországon is bevezetett mobil vásárlás – például
autópálya-matrica vagy parkolójegy – jól mutatja, hogy
a „buta hálózat” modell még a nem elsôdlegesen IP
kommunikációt használó környezetben is megjelenik. 
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3.2. A VoIP forradalom
A VoIP forradalom hatásait sokféle technológiai és

piaci vihar kísérte, míg végül a megoldás „polgárjogot”
nyert. Négy lényeges területre hívjuk fel itt a figyelmet:
VoIP/ATA, Skype, ENUM, IP-PBX. Az Internet protokoll
alapú hangátvitel, hangszolgáltatás és telefonszolgál-
tatás mai állapota több fejlôdési lépcsôn keresztül ala-
kult ki. 

A VoIP technológia kiforrottságát jelzi, hogy a szé-
lessávú elérés részeként is nyújtanak hangszolgálta-
tást intelligens felhasználói, demarkációs készülékek-
kel (ATA – analóg telefon adapter) [6]. Ezeknek az esz-
közöknek az ára a töredékére esett vissza. A hálózat
szélén lévô intelligencia a „buta hálózati” IP transzport-
ra építve biztosít telefonszolgáltatást. Félreértés ne es-
sék azonban, a „szolgáltatói” ATA a szolgáltató tulajdo-
nában, felügyeletében van. A felhasználó nem módo-
síthatja az IP alapon nyújtott hangszolgáltatási profil-
ját, nem alakíthat ki a szolgáltatótól függetlenül hang-
kapcsolatokat, amelyek IP alapúak. Így összességében
sokkal inkább tekinthetô a korábban összefoglalt intel-
ligens hálózati (IN) koncepció kiegészítésének és a
centralizált modell kismértékû feloldásának, mint a „bu-
ta hálózati” modell reprezentációjának. Az ATA tehát a
felhasználói „zártkert” része. 

A Skype [7] talán a legismertebb és elterjedtebb IP
alapú telefon szolgáltatás, amely az eredeti „buta háló-
zat” modelljének megfelel. A Skype története és a mû-
szaki részletek is megtalálhatóak a Wikipedián [8]. A
Skype PC-s kliensként indult, ma már Linux, PDA és
mobil készüléken futó változata is van, amely peer-to-
peer – gyártóilag védett – protokollt használva nyújt
hang-, azonnali üzenetküldési, videotelefon-, és hang-
konferencia szolgáltatást, valamint a hagyományos te-
lefonszolgáltatással is több országban össze van kap-
csolva. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a Skype felhaszná-
lóinak hagyományos (E.164) típusú telefonszámuk is
van. Jelenleg 14 országban van erre lehetôség, ebbôl
8 (+Svájc) az EU tagja. A Skype a megvalósult „buta
hálózati” modellen alapuló alkalmazás, amely az intelli-
genciát valóban a hálózat szélére helyezi és az új szol-
gáltatásokat nem egy központi vezérlés biztosítja. A
Skype jelenséggel az Economist többször is foglalko-
zott [9,10].

Az ENUM [11] – tElephone NUmber Mapping – a te-
lefonszámok és az Internetes alkalmazások közötti cí-
mezhetôség problémakörét oldja fel szabványos módon,
DNS segítségével. (Rendelhetô(k)-e például a tetenyi
@sztaki.hu e-mail címhez olyan bejegyzések a DNS-
ben, amellyel kiterjesztett elérhetôség biztosítható?) Az
ENUM technológia a hagyományos SS7 jelzésrendszer
és VoIP, például a SIP jelzésrendszer átjárhatóságát
biztosítja. 

Az ENUM sikere/kudarca egyértelmûen bizonyítja,
hogy a „buta hálózati” modell nem realitás, mivel figyel-
men kívül hagyja egy szûk mûszaki terület szempontja-
in kívül a társadalmi, gazdasági, szabályozási szem-
pontokat. Amíg egyfelôl az ENUM+SIP nagyszerû szol-
gáltatás lehetôségeket biztosít a felhasználóknak, ad-

dig több ország szabályozó hatóságai sem képesek ér-
demben beilleszteni a távközlést szabályozó elôírások
körébe az ENUM-ot. 

Az IP PBX-ek megjelenése akár gyártói oldalról (Cis-
co, Avaya), akár a szabad szoftverek oldaláról (Asterisk
[12]) jól mutatja azt, hogy a „hang csak egy alkalmazás”
valósággá vált a tágan vett intézményi rendszerekben.

3.3. A szabályozás forradalma
A távközlési ipar szabályozásának története önma-

gában nagyon izgalmas és tanulságos. A mi témánk
szempontjából azonban azok a szabályozási elemek a
fontosak, amelyek valamilyen formában összefüggésbe
hozhatók a „buta hálózat” modellel. 

Az utóbbi néhány évben bevezetett szolgáltatások:
az elôhívó szolgáltatás, automatikus szolgáltató válasz-
tás, helyi hurok átengedés, összekapcsolási kötelezett-
ség, aszimmetrikus szabályozás, számhordozhatóság
stb. Mindezek a szabályozás eredményeképpen meg-
valósuló új szolgáltatási elemek nagyon határozottan
az „okos hálózat” irányába mozdították el a telefonszol-
gáltatókat, másképpen ugyanis a feladatot nem lehe-
tett volna megoldani. A nemzeti távközlési vállalatok
100%-os állami tulajdonú és 100% piaci részesedésû
rendszere mára teljesen átalakult a vállalatok részbeni
privatizációja, az erôs piaci verseny és a mobil telefónia
térhódítása miatt. Ennek megfelelôen a szabályozó fe-
lelôssége, feladata meghatározó volt ezen a területen. 

A szabályozó szervezetek az elmúlt pár évben en-
gedélyezték az IP alapú hangszolgáltatást, összekap-
csolódást írtak elô a hagyományos szolgáltatók számá-
ra a VoIP alapú szolgáltatókkal; számmezôt biztosítot-
tak a VoIP alapú szolgáltatók számára, illetve belátá-
suk szerint elôsegítették az ENUM alapú szolgáltatá-
sok bevezetését. Érdemes az osztrák [13] vagy a né-
met [14] ENUM oldalakat megnézni azzal kapcsolat-
ban, hogy az üzemelô ENUM regisztrációs szervezetek
milyen szolgáltatásokat nyújtanak. Más országok fon-
tolva haladását az NGN bevezetési lehetôségei, illetve
a fix-mobil konvergencia kérdés mûszaki megoldásai in-
dokolják.

3.4. Az együttélés forradalma
A korábbiakban már foglalkoztunk a vezetékes és

mobil telefon hálózatok fejlôdésével, illetve a VoIP ala-
pú hangszolgáltatók és a hagyományos telefonszolgál-
tatók összekapcsolódásával.

Az együttélési megoldások két, egymástól nem füg-
getlen rendszertechnikai elemét tárgyaljuk a „buta há-
lózati” modell szempontjából:

– softswitch és
– 3GPP.
A többféle kommunikációs médiát használó rész-

rendszereknek a jelzés szintjén való együttmûködését
biztosító szabvány keretrendszerek a H.248, illetve az
RFC 3525-ben definiált az ITU, vagy az IETF. A szab-
vány a PSTN-VoIP, illetve VoIP-VoIP terminálok együtt-
mûködését oldja meg. A softswitchek tulajdonképpen
az „IN+” kategóriába tartoznak, azáltal, hogy az eredeti
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IN funkcióit különbözô média és jelzésrendszer esetén
is megvalósítják. Íme tehát egy újabb funkció és ehhez
tartozó intelligencia az „okos” hanghálózat közepén –,
ismét egy olyan tulajdonság, amelyet Isenberg eredeti
cikkében rendszertechnikailag túlhaladottnak tartott. 

A távközlési ipar, illetve a szabványosító szerveze-
tek – például a 3GPP [15] – az IN koncepciót elsôsor-
ban a mobil szolgáltatók szervezetett kezdeményezé-
sére, több release-ben fejlesztették tovább. 

Az 3GPP által kibocsátott R5 specifikáció két nagyon
lényeges ponton – HSDPA, IMS – jelent elôrelépést. A
HSDPA a nagyobb sebességû mobil alkalmazások irá-
nyába nyit. A HSDPA mûszakilag lehetséges kapacitá-
sa egyfelôl imponáló a 14,4 Mbit/s-os maximális felhasz-
nálói irányt tekintve, másfelôl a tömeges HSDPA jóval
nagyobb kapacitású mobil hálózati gerinchálózatot igé-
nyel. A HSDPA a WiFi/WiMAX szélessávú drótnélküli
szolgáltatások megjelenésére adott mobil szolgáltatói
válasznak is tekinthetô. A „buta hálózat” modelljének
szempontjából a HSDPA/WiFi/WiMAX megoldások egy-
enértékûek, ezek IP transzport megoldások, amelyek,
ha mûködnek, képesek arra, hogy IP csomagokat hor-
dozzanak, bármit átvigyenek. Az R5 legfontosabb újí-
tása azonban az IP Multimedia Subsystem (IMS) kon-
cepció és szabvány volt. 

Az IMS (R5, R6) változata tartalmazza a távközlési
ipar jövôképét a hangszolgáltatás és a tetszôlegesen
integrálható IP alapú szolgáltatások területén [16]. 

A távközlési ipar legfrissebb válasza a „buta hálózat”
eredeti, 1998-as felvetésére: az IMS-ben testet öltött,
IP alapon és IETF szabványok szerint is együttmûkö-
désre képes, nagyon „okos hálózat”. Véleményem sze-
rint az IMS architektúrája kifejezetten bonyolult. A ta-
pasztalat az, hogy a bonyolult rendszertechnikájú rend-
szereket a gazdaságosság, fenntarthatóság, profitábi-
litás oldaláról hajtott innováció meghaladja (lásd ATM).
Az IMS ugyanakkor realitás és teljesen egyértelmû, hogy
ez lesz az a platform, amelyen a fix-mobil konvergencia
meg fog valósulni és az új elvû hálózati szolgáltatások
rendszere (NGN) ki fog épülni. 

Ebben az összefüggésben tehát az IMS-ben meg-
valósuló „okos hálózat” valósítja meg éppen azt a mû-
szaki-gazdaságossági konszolidációt, amelyet az ere-
deti 1998-as cikk elôre jelzett.

4. Összefoglalás

Az a modellváltás, amelyet Isenberg elôre látott, tehát
jóval több lépcsôben és kanyargósan valósul meg. Az
IP alapon biztosított távközlési szolgáltatások további
elterjedését biztosra lehet venni. 

A távközlési ipartól azonban nem várható el, hogy
– megszervezze a saját leépítését, például 

a jelenlegi zárt, elôfizetô-szolgáltató viszony
rendszer megszüntetésével vagy

– önként vállaljon közmû szolgáltatói szerepet, 
kimaradva a teljes innovációs lánc által nyújtott
mûszaki-pénzügyi lehetôségek realizálásától. 

A 100 éve kialakult üzleti modell (szolgáltató-elôfize-
tô) és a mûszaki modell (intelligens hálózat) egybeesé-
se biztosítja az üzleti érdekek, a mûszaki lehetôségek,
és a jogi kezelhetôség összhangját. Az Internet tech-
nológia és a folyamatos innováció pedig bizonyítja, hogy
a „buta hálózat” modellje szintén életképes, sôt az NGN
hálózatok IP protokollokat és szabványokat használnak.

Másfelôl a „buta hálózat” modelljének egydimenziós
– csupán a technológia oldalára fókuszáló – megköze-
lítése a politikai-gazdasági-társadalmi érdekek szem-
pontjából elfogadhatatlan. A globalizáció és az IP ala-
pú távközlés elterjedése óriási mûszaki-gazdasági kon-
szolidációra nyújt majd lehetôséget, várhatóan a követ-
kezô évtizedben, miközben a társadalmi méretû és glo-
balizált innováció a „buta hálózat” által nyújtott lehetô-
ségekre építve fokozatosan építi fel a 21. század táv-
közlésének újabb és újabb megoldásait, elemeit. 

A „buta hálózati” modell tehát az innováció, illetve
az üzleti fejlesztések kezdeti felfutó szakaszának felel
meg a legjobban, míg az „intelligens hálózati” modell a
társadalmi-gazdasági szempontból küldetéskritikus rend-
szereket jellemzi. 

Köszönetnyilvánítás 

Csaba Lászlónak és Horváth Pálnak a cikk elkészítése
során nyújtott segítségükért, javaslataikért és értékes kriti-
kai megjegyzéseikért.

Irodalom

[1] Computer Telephony, August 1997, pp.16–26.
[2] ACM Networker 2.1, Feb/March 1998, pp.24–31.
[3] The World is Flat: A Brief History of the 21st Century,

ISBN: 0374292795, 
Publisher: Farrar Straus & Giroux, 2006

[4] http://www.wikipedia.org
[5] http://www.itu.org
[6] http://www.voip-info.org/wiki/view/ATA
[7] http://www.skype.com
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
[9] http://www.economist.com/people/

displaystory.cfm?story_id=7791982
[10] http://www.economist.com/business/

displayStory.cfm?story_id=4400704
[11] http://en.wikipedia.org/wiki/

Telephone_Number_Mapping
[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Asterisk_PBX
[13] http://www.enum.at/index.php?id=319&L=9
[14] http://www.denic.de/en/index.html
[15] http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP
[16] http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multimedia_Subsystem

HÍRADÁSTECHNIKA

64 LXI. ÉVFOLYAM 2006/10



LXI. ÉVFOLYAM 2006/10 65

NGN – the new generation of telecommunications
Keywords: Next Generation Networks, IMS, ETSI TISPAN

Telecommunications have arrived to a turning point
from several aspects. In the fields of voice services, hav-
ing been the most important for the interpersonal commu-
nications, the centre of gravity has moved from the fixed
network to the mobile. The Internet practically became a
multimedia network and its success inspires telecommu-
nications to reconsider the goals and ways using techni-
cal and conceptional elements of it. This effort is denoted
concisely by NGN, the Next Generation Network. This pa-
per is to give an introduction to NGN presenting its main
objectives, characteristics and capabilities, and then the
possibilities of applying, introducing NGN are outlined.

IMS in fixed and wireless mobile networks
Keywords: NGN, UMTS, SIP, heterogeneous networks, 
fixed-mobile convergence, multimedia services, OSA

This paper introduces the evolution of mobile telecom-
munication systems toward supporting emerging integra-
ted multimedia services and applications. We present this
evolutionary process from an IMS-centic (IP Multimedia
Subsystem) point of view in order to analyse the functions
of IMS in service-based communication architectures of
the near future. An introduction of fixed-mobile convergen-
ce – especially observable in NGN systems – is also part
of this paper, together with the roles and possible effects
of IMS in the complex mechanisms network evolution. 

Architecture and operation of 
IMS-based Next Generation Networks
Keywords: NGN, IMS, ETSI TISPAN, 3GPP

In the process of the evolution of Next Generation
Network concept, the present Softswitch-based architec-
ture is being replaced by the IMS-based one. IMS was orig-
inally a solution for the access of services in a mobile
environment. Subsequently, the telecommunication stan-
dard organizations (ETSI TISPAN) have also focused on
IMS as it can provide a common service platform for both
mobile and fixed access users. Thus the introduction of
IMS can be a significant step forward in the process of
fixed-mobile convergence.

IMS migration strategies
Keywords: IMS, migration, user-centric broadband

Human beings have a strong desire for better commu-
nications capabilities without the need to deal with com-
plex technology, hence communication services should be
user-centric driven. The IP Multimedia Subsystem (IMS),
which lies at the core of Next Generation Networks, deli-
vers user-centric broadband services over multiple types
of access networks in a way transparent to the end user.
An IMS-centric NGN is the target; the key challenge is how
to migrate existing networks to reach this target while still
taking advantage of shorter-term business opportunities.

NGN network development concept of 
the Hungarian Telecom
Keywords: fixed-mobile convergence, triple play, MPLS

New services represent new challenges that will radi-
cally transform the telecommunication infrastructure. Within

the next 3-5 years, the network architecture will gradually
migrate from the traditional networks to NGN supporting
FMC and 3play services. In the new architecture, the back-
bone will be an IP MPLS network that will satisfy all types
of transmission needs, with an Ethernet-based aggrega-
tion network that will transmit the traffic of different broad-
band access networks. New functions supporting new con-
vergent network functions will be included in the NGN cont-
rol plane.

Billing in Next Generation Networks
Keywords: NGN, pre-paid and post-paid billing

In the last decade the charging, accounting and billing
systems of the telecommunication companies have evol-
ved significantly. By the time of the first mobile telecom-
munication companies were introduced, their billing sys-
tems have supported only simple price-plans which rated
the calls according to their length. Nowadays, the price-
plans are much more complex, and the system is respon-
sible to rate not only voice, but several different media
with much more complex rating logic spiced with different
unit and/or monetary based allowances and discounts. In
light of the NGN concept and technological changes, this
complexity may evolve further. Our article would like to in-
troduce these kinds of changes and evolution from the bil-
ling system point of view.

Development of location-based Parlay applications
Keywords: Parlay Group, OSA, Parlay API

This article gives a short introduction to the Parlay spe-
cification, defined by the Parlay Group by way of a simple
example. We introduce the Framework services and the
User Interaction service in more details. The article starts
with the history of Parlay, then we investigate the architec-
ture and the security solutions of the Framework.

Instant messaging with SIP
Keywords: SIP, instant messaging, presence, signaling

The Session Initiation Protocol (SIP) is a general pur-
pose application level internet protocol for establishing
sessions between two or more users. These sessions are
mostly telephone calls through the internet and conventio-
nal or multimedia conferences. Modularity and extensibi-
lity was an important aspect of protocol design. Using this
protocol several services can be created even if they we-
re not intended originally. In this article I would like to pre-
sent the protocol itself and those extensions which make
it able to realize an instant messaging system.

OPINION – Has the „stupid network” reached the zenith?
Keywords: stupid network, NGN, Internet

The article analyses the predictions of an article pub-
lished in 1998 concerning the development of the telecom-
munication industry. Four focal points of interest were
analysed in detail. The outcome is: the development of the
telecommunication industry should be adjusted to the in-
novation expectations of the society. Modern telecommu-
nication systems could be characterised as „stupid net-
works” but the „intelligent network” model is the only fea-
sible way to implement next generation convergent net-
works.
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1. OVERVIEW
CDMA (Code-Division Multiple Access), a digital cellular

technology that uses spread-spectrum techniques. Unlike com-
peting systems, such as GSM, that use TDMA, CDMA does not
assign a specific frequency to each user. Instead, full available
spectrum used by every channel. Individual conversations are
encoded with a pseudo-random digital sequence. CDMA pro-
vides better capacity for voice and data communications than
other commercial mobile technologies, and allowing more sub-
scribers to connect at any given time. Nowadays CDMA has
most requested evaluation such like EVDO which can compete
with UMTS technology and has right to be called as 3G. 

ZTE Corporation is the first to launch the EV-DO Rev.0 in
China. On June 10, 2002, ZTE demonstrated the wireless data
services at the forward rate of 2.4Mbps in the 3G World Cong-
ress held in Hong Kong. In October 2003, ZTE deployed an EV-
DO pilot network. Since the beginning of 2004, ZTE EV-DO sys-
tems have been put into large-scale commercial use all over
the world. By Q2 2006, ZTE had built over 40 EV-DO systems
for commercial or trial use in more than 30 countries and re-
gions such as Philippine, Vietnam, Sri Lanka, Mongolia, etc..
With the backward compatible 1X system, ZTE EV-DO can im-
plement smooth upgrade on the 1X network, thus greatly pro-
tecting the operators’ investment. 

ZTE EV-DO Rev.0 is developed for Best Effort services,
especially for asymmetric high-speed download services.
With the growth of EV-DO users and deployment of various ser-
vices, the market requires the EVDO network to support low-
delay, high real-time services such as high real-time online
games, videophones, and VoIP. ZTE EV-DO Rev.A with en-
hanced features and services over ZTE EV-DO Rev.0 emerges
as the times require. 

2. FEATURES OF ZTE EV/DO REV.A 
In view of the limit of ZTE EV-DO Rev.0 in design and com-

bined with the requirements of new services and network func-
tions, ZTE EV-DO Rev.A has made progress in the following
aspects: 

1. Spectral efficiency: ZTE EV-DO Rev.A supports multi-user
packets and even smaller packets to implement more flex-
ible service adaptation and encapsulation and to further
improve the spectral efficiency. 

2. System capacity: By using adaptive modulation, higher-
order modulation, and H-ARQ mechanism, the reverse link
can finish transmitting frames in advance in the wireless
environments with variable channels. As a result, the
throughput of a single user is improved. Owing to these
improvements, the reverse link of the EV-DO Rev.A sup-
ports a peak rate of up to 1.8 Mbps. The forward link sup-
ports peak rates of 3.1 Mbps at least and 4.8 kbps at least
to effectively improve the throughput when the user chan-
nels are in good conditions. 

3. Enhanced QoS: To support end-to-end QoS services, the
air interfaces from the physical layer, the MAC layer to the
higher layer are improved. ZTE EV-DO Rev.A supports ma-
ture QoS management mechanisms including Inter-users
and Intra-users. 

4. Cross paging: To obtain the information of the circuit
switched (CS) domain, a connection is set up between the
EV-DO and the 1X circuit network. Thus the EV-DO BSC
can support the IOS A1/A1p interface of the 1X system and
receive the CS domain information such as 1X paging
messages and short messages sent by the core network.
ZTE EV-DO Rev.A not only saves system resources, but
also reduces the power consumption of the terminals. 

5. Quick access and quick paging: ZTE EV-DO Rev.A im-
proves the system access speed by changing the data
encapsulation format of the access channel to reduce the
length of the access prefix. By adding a relatively shorter
sub-synchronization control period to the control channel
to send paging messages, ZTE EVDO Rev.A achieves
quick paging for real-time services. 

6. Diversified services: ZTE EV-DO Rev.A supports gold
BCMCS and will support platina BCMCS, videophone, and
VoIP in the future. It will be able to provide more abundant
IP WA N services. 

3. ZTE EV-DO REV.A SOLUTION
In 2004, ZTE started the R&D of EVDO Rev.A in an all-round

way. In 2005, ZTE finished system R&D and lab tests suc-
cessfully. In Q2 2006, ZTE launch the commercial version of
the overall EV-DO Rev.A solution, which will offer its operator
networks instant service so as to further improve the competi-
tiveness of its operator networks. 

ZTE EV-DO Rev.A mobile communications system features
full compatibility, large capabilities, high integrity, and full se-
ries. It employs the same software and hardware platforms as
the 1X and EV-DO Rev. 0 systems. Though the baseband pro-
cessing module of ZTE EV-DO Rev.A is different from that of the
other two systems in hardware, all the three systems can be
used together in the same BTS. As a result, the 1X system or
the EV-DO Rev.0 can upgrade smoothly and conveniently to
the EV-DO Rev.A at a low cost. In addition, the EV-DO Rev.A i s
allowed to configure and combine with the 1X carrier or the EV-
DO Rev. 0 carrier to meet the network construction require-
ments of users. 

3.1 Features and Advantages of ZTE EV-DO Rev.A 
3.1.1 Leading All-IP Technology 
As an active advocate of All-IP, ZTE takes the lead in

launching the All-IP-based CDMA2000 commercial products in
the world. The cooperation of the universal and in-expensive
All-IP technology and the unified ZTE All-IP hardware platform
will greatly slash the CAPEX and the OPEX on the EV-DO net-
work construction. 

3.1.2 Very Large Data Throughput 
A single BSC rack supports at least 6 Gbps data through-

put. With the rapid growth of multimedia services (such as
videophone and stream media), the very large capacity of the
BSC not only meets the deployment requirement of current
wireless broadband services, but also supports smooth ex-
pansion for Beyond 3G (B3G) in the future. 

3.1.3 Full-Service Support
The development of 3G consists in services. ZTE provides

diversified services, including stream media service, WAP
service, Multimedia Messaging Service (MMS), short message
service, short message cluster service, Broadcast Multicast
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Service (BCMCS), location service, color ring back tone (CRBT)
service, and push-to-talk (PTT) service. In addition, ZTE has
signed a strategic cooperation agreement with the world ser-
vice giant Converse and reached mutual supplement in ser-
vice development. 

3.1.4 Perfect EV-DO and 1X Dual-Network Operation 
The dual-network operation means that both the 1X network

and the EVDO network support the operation of 1X and EV-DO
dual-mode terminals (MS/AT), including cross paging, location
update, data service changeover, and the changeover between
VoIP and CS domain. 

For a large-scale 1X network, ZTE puts forward the con-
struction solution by phases: 

• Phase 1 will support cross paging. In hardware, 
connect the DO-BSC to the MSCs in the existing network
and add an IWS to the DO-BSC. At the same time, 
upgrade the software of the MSCs in the existing network. 
The cross paging function is achieved. 

• Phase 2 will support the voice hard changeover between
VoIP and CS domain. In hardware, add the IMS core 
network with SIP function, add the signaling interface
between DOBSC and 1X-BSC or between MSCs. 
In software, upgrade the software of the 1X-BSC or MSC
or DO-BSC. Thus VoIP changeover is achieved. 

3.1.5 Continuous R&D and Innovation Capability 
With ten years of experience in CDMA R&D and six years

in CDMA network construction, ZTE keeps the leading position
in the industry from the IS95 system to CDMA2000 1X system,
EV-DO Rev.0 and even EVDO Rev.A. 

ZTE is now positively taking part in technology research
on EV-DO Rev. B and B3G. The EV-DO Rev. A can be upgraded
to the EV-DO Rev. B smoothly. ZTE has been devoting itself to
satisfying user demands and protecting network investment of
each operator, and hence ensures smooth evolvement among
various CDMA2000 standards. 

3.2 System Components
ZTE EV-DO Rev.A consists of BSC, BTS, PDSN, and AN-

AAA. Designed on the basis of an All-IP platform, the EV-DO
Rev.A can be upgraded to the next generation network smooth-
l y. ZTE provides a series of BTS solutions to lower the invest-
ment cost and to satisfy coverage requirements from different
layers. ZTE provides the following BTSs in series: 

A series of indoor/outdoor macro-BTSs 
ZTE provides indoor/outdoor macro-BTSs that can be con-

figured flexibly and large-capacity macro-BTSs in which a sin-
gle rack supports 24 carrier-sectors. Micro BTSs and RF re-
mote sites with different powers. The transmitting powers are
10W, 20W, and 40W. These micro BTSs and RF remote sites
can be expanded flexibly to multi-carrier and multi-sector con-
figurations. 

PDSN
The Packet Data Serving Node (PDSN), serving as the ac-

cess gateway, provides Simple IP access and Mobile IP ac-
cess. The PDSN enables the CDMA2000 MSs to access Inter-
net or Intranet access. 

AN-AAA
The access network-authentication, accounting, authoriza-

tion server (AN-AAA) acts as the authentication server in the
access network, responsible for access authentication at AN
level, check and authentication of EV-DO subscribers. 

To enable the dual-mode terminals to access the network
without changing cards, China Unicom, Qualcomm, ZTE, and
Samsung jointly launch the dual-mode authentication solution
based on the CAVE algorithm. This solution introduces a CS
domain interface between the AN-AAA and the HLR. Now this
solution has been accepted by the 3GPP2 as an international
standard. ZTE AN-AAA supports the HRPD and dual-mode
authentication based on the CAVE algorithm at the same time. 

The AN-AAA can be implemented with the AAA or as a
stand-alone node. 

4. CONCLUSION
ZTE EV-DO Rev.A is a member of the CDMA2000 family of

standards. Compared with the EV-DO Rev.0, the EV-DO Rev.A
is improved and enhanced in many aspects so that it can bet-
ter support low-delay and high real-time services, and provide
abundant services such as BCMCS, VoIP, and videophone. 

Following the global large-scale commercial use of the 1X
and EV-DO systems, ZTE has launched an overall solution of
the EV-DO system based on the All-IP platform to ensure per-
fect forward compatibility and backward smooth evolvement of
the system and to protect operators’ investment as well. In full
consideration of the operators’ requirements, ZTE also pro-
vides a series of BTS products to satisfy various coverage
requirements, and provides the most economical net-work-
construction solution for each operator. 

At present, mobile operators all over the world have begun
deploying the next generation networks. ZTE actively takes
part in the deployment and tries to cooperate with other opera-
tors. Based on powerful integrated strength in the CDMA mo-
bile communications area and advanced, economical, and
reliable overall EV-DO Rev.A solution, ZTE recently has coop-
erated with an American mobile operator. ZTE provides the EV-
DO Rev.A solution and carries out the trial test in the existing
network of the mobile operator. With the deployment of the trial
network, EVDO Rev.A solution will surely become the first
choice for the operators to construct their next generation net-
work owing to the lower construction cost and higher network
performance.
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