
K
ommunikációs protokollok, in-
telligens rádió, 3D-videótováb-
bítás az Interneten, szenzorhá-

lózatok tervezése: többek között ezek-
kel az érdekes szakmai témákkal
foglalkoznak jelen számunk cikkei. 

Szabó Dávid és szerzôtársai

„Struktúrafüggetlen címzésen alapu-
ló önszervezôdô útvonalválasztási
architektúra” címû írásukban egy új
útvonalválasztási architektúrát mu-
tatnak be, mely a csomagtovábbítás
során a közösségi hálózatokban fel-
lelhetô szabályosságokat használja
ki. Az architektúrát egyszerû megva-
lósítás és önszervezôdô mûködés
jellemzi, melyben a felhasználók ak-
tívan részt vesznek az útvonalválasz-
tásban. A rendszer teljesítôképessé-
gét egy egyetemi Wi-Fi hálózat mo-
delljén végzett szimulációk segítsé-
gével vizsgálták meg. 

A kommunikációs protokol lok
szerteágazó világáról ad áttekintést
a Tarnay Katalin és szerzôtársai á l-
tal írt „Kommunikációs protokollok
osztályozása – kihívások és lehetô-
ségek” címû összefoglaló. A szerzôk
röviden áttekintik a kommunikációs
protokollok kialakulásának történe-
tét, ismertetik a legfontosabb proto-
kollfunkciókat, valamint olyan lehe-
tôségeket és kihívásokat vázolnak
fel, melyek elôsegíthetik egy-egy pro-
tokoll kiválasztását egy adott prob-
léma megoldására. Végül a protokol-
lok jövôjéhez kapcsolódóan néhány
fontos trenddel ismerkedhetünk meg.

A közeljövôben Magyarországon
is lezajló digitális televíziós átállás
következtében több frekvenciasáv
felszabadul. E frekvenciákat a ter-
vek szerint az átállást követôen in-
telligens rádiós rendszerek használ-
hatják adatkommunikációs célra. Az
itt kommunikáló rádióknak magas
fokú intelligenciával és gyors spekt-
rumérzékeléssel kell rendelkezniük
az interferencia elkerülése érdeké-
ben. Kollár Zsolt és szerzôtársai

„Modern többvivôs rendszerek kog-
nitív rádiós alkalmazásokban” címû
cikkükben ennek az érdekes témá-
nak a bevezetését követôen ismer-
tetnek és összehasonlítanak néhány,
a kognitív rádiós modellben alkal-
mazható többvivôs modulációs eljá-
rást.

Az Interneten áthaladó 3D-videó-
folyamok forgalmának növekedése
komoly kihívások elé állítja az inter-
netszolgáltatókat. A multimédia tar-
talmak számára a szokásos szolgál-
tatásminôség (QoS) mellett mára egy-
re inkább elôtérbe kerül az élmény-
minôség (QoE) vizsgálata, különö-
sen az utóbbi években sokat fejlô-
dött 3D sztereoszkópikus technoló-
gia esetén. A felhasználók szubjektí-
ven érzékelik a különbözô hálózati
és multimédia jellemzôk ráhatását a
QoE-re. Ezzel foglalkozik a „3D-s vi-
deófolyamok vizsgálata GPON alapú
hálózaton” címû írás. Kulik Ivett és

szerzôtársainak eredményei igazol-
ják, hogy a Gigabit Passive Optical
Network (GPON) hálózat megfelelô
3D multimédia tartalmak átvitelére,
de a látvány minôsége érzékeny a
kézbesítési változásokra. 

Ladvánszky János és Kovács Gá-

bor „Szinuszos oszcillátor amplitúdó-
és fáziszajának meghatározása” cik-
ke az oszcillátorok fáziszajával fog-
lalkozik, amely jelentôsen befolyá-
solja a kommunikációs rendszerek
tulajdonságait. A szerzôk egyszerû
módszert adnak szinuszos oszcillá-
torok zajának pontos meghatározá-
sára. A Matlab program felhasználá-
sával amplitúdó- és fáziszajt nyer-
nek ki szinuszos oszcillátor mért idô-
tartománybeli kimeneti jelébôl és az
oszcillátor zajának modellezéséhez
a meghatározott zajok autó- és ke-
resztkorrelációját vizsgálják meg.

Szenzorhálózatokat manapság
az egészségügy, otthonápolás, köz-
lekedés és sok más fontos terület
alkalmazásai használják informáci-
ók gyûjtésére. A különbözô rendsze-

rek tervezése közben egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak azok a modellek,
amelyek elôsegítik a pontos és ha-
tékony rendszerfejlesztést. Tóth And-

rás és szerzôtársai „Szereporientált
szenzorhálózati architektúra-modell”
cikke egy olyan modellt mutat be,
amely lehetôvé teszi egy adaptív és
autonóm szenzorhálózat tervezését.

Az üzleti intellingencia (Business
Intelligence) rendszereivel foglalko-
zik Gall i  Richárd „Már alkalmazott
technológiák és új BI megoldások
összehangolása” címû írása. Nagy-
vállalati környezetben az üzleti intel-
ligencia, annak bevezetése és a ben-
ne rejlô lehetôségek meglehetôsen
aktuális témának számítanak. Azon-
ban egy ilyen rendszer adoptálása
során számos nehézséggel szembe-
sülhetnek a fejlesztôk, az egyik ilyen
a már meglévô rendszereknek a be-
vezetésre kerülô megoldással való
i l lesztése, operációs rendszer és
adatbázis-szinten. A cikk arra keres
választ, vajon milyen esély van ösz-
szeférhetetlenségre.

Projektmenedzsment rovatunk-
ban most Szalai Zsolt „ A projektfi-
nanszírozás múltja és jelene” cikkét
ajánljuk olvasóink figyelmébe. A szer-
zô felteszi a kérdést: Aktuális-e ma
Magyarországon a projektfinanszíro-
zásról, mint önálló beruházásfinan-
szírozási konstrukcióról beszélni? A
válasza az, hogy amennyiben szük-
ség van ma Magyarországon bármi-
féle (ipari, közlekedési, egészség-
ügyi, idegenforgalmi, erômûvi, kör-
nyezetvédelmi, mezôgazdasági stb.)
infrastruktúra fejlesztésre, akkor a
projektfinanszírozásnak mindenkép-
pen van jelene és jövôje. A cikk ösz-
szefoglalja a projekfinanszírozás ki-
alakulásának körülményeit, bemu-
tatja fôbb jellemzôit és struktúráját,
valamint ismerteti azon területeket,
ahol a mai Magyarországon is feltét-
lenül szükséges a projektfinanszíro-
zás konstrukciójának alkalmazása.

Szabó Csaba Attila fôszerkesztô

LXVI. ÉVFOLYAM 2011/2 1

Ü ELÔSZÓ

Beköszöntô

szabo@hit.bme.hu


