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Az Információ és a tartalom ipari forradalma
•„boom” a tartalom szolgáltatásban
• „boom” az internetes szolgáltatásokban
• megnövekedett előfizetői igények (HD, TVGo, Nvod)
• MINDENT mobilon is és bárhol
• sávok kihasználtsága maximalizálódott 

Elsődleges megoldás a folyamatos technológiai 
fejlesztés!? 



Elérkezett az idő amikor már elkerülhetetlen tudomásul venni hogy,

ZAVARSZ – ZAVARLAK



Kölcsönös zavarás, lengőajtó effektus

a. Nekem hasznos, Neked zavar
b. Szolgáltatások szeparálása

c. Ahol kimegy a jel, ott be is tud 
jutni!                                                     
Ahol bejön a jel ott ki is tud jutni!



Megfelelési kényszer a vezetékes tartalomszolgáltatásban

• TV csatornaszám növekedés
• Internet sávszélesség növelési igény
• Technológiai fejlesztés   
• Igény a rendelkezésre állásra
• Törvényi megfelelőségi kényszer



Új megfelelési kötelezettség

• Előfizetői igény a rendelkezésre állás javítása

• Céges felhasználók anyagi érdekeit is sértheti

• Törvényi kötelezettség, kötbér, NMHH büntetés 2020 –tól

• Hibaidők csökkentése

• Igény a mobilitásra



Technológiai fejlesztés! „Bármilyen áron?”

• Működő koax hálózat vs. New Build? 

• Az elméleti ismeretek szinten tartása nélkül zsákutca!

• Szakértő munkaerő igénye  és korlátozottsága

• A hibák 20-30%-a telepítési, „átszerkesztési hiba”

• Vállalkozók szakmai képzése

• Az Üzemeltetést is upgradelni kell! 



Mit lát ebből a felhasználó?

• A többszöri kiszállás rombolja a megítélést
• Csökken a brand szerepe
• Előfizetői irritáció nagyon kis mértékben tolerált
• A klasszikus zajmentesítés már mérhetetlen károkat okoz

• A kiértesítés elengedhetetlen

• Javítás csak „egymenetben” ?



Üzemeltetési upgrade

• Szürke állomány upgrade
• Real wiew
• Távoli beavatkozás
• Kétirányú, szolgáltatás független mérések, pl. CPAT!
• Felértékelődik a szakértelem!
• A szakértő munkaerő,  üzemeltetés technikai 
fejlesztésének költségcsökkentő hatása



A „Brassó utca 69”!
Hiba leírás.
• Időnként, elsősorban éjszaka, leeső SNR értékek
• Rendszertelenül változó CM paraméterek
• Időszakos CER-esedés, elfogadható zaj értékek mellett
• Hálózati Upgrade nem javított a helyzeten
• Klasszikus zaj,- zavarmentesítés
• Segítség: CPAT 



Első kör!









A felmentő sereg, és a CPAT



Kiinduló állapot





CPAT javítás után





Köszönöm a figyelmet!
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