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Bevezető 

„A szélessávú szolgáltatások elterjedése és a hálózati kapacitások közel 

korlátlanná válása a médiaelérés, a médiaelérés pedig az interaktivitás és a 

perszonalizáció segítségével a televíziózás teljesen új lehetőségeit nyitja meg, 

maga után vonva az üzleti modellek átalakulását is.” [1] 

 

Az IPTV már 2003-ban megjelent a kereskedelmi forgalomban Hong Kongban és 

a világ több országában is megindultak a kísérletek. 2004 végén 1,03 millió IPTV-

előfizető volt a világon, ez a szám 2007 közepén átlépte a 8 milliót, 2007 végére 

pedig 12 millió fölé nőtt a számuk. A fejlődési ütem igen intenzív, 2006. június 30. 

és 2007. június 30. között 179 %-kal nőtt az IPTV-használók száma. 

2006-ban új korszak kezdődött az információs társadalom szempontjából, a 

szélessávú kapcsolatok számának ugrásszerű növekedésével nagymértékben 

erősödött az IP alapú átvitel jelentősége.  

A KSH 2007-es felmérése alapján megállapíthatjuk, hogy a háztartások több mint 

felében van számítógép, 38%-nak van internetkapcsolata. A szélessávú internet 

egyre elterjedtebb, hála a sebesség ugrásszerű növekedésének, és az árak 

mélyrepülésének. A szélessávú előfizetések száma 2005-2007 között több mint 

70%-al növekedett a betárcsázós internet kárára. 

2006-tól az IP telefonálás (VoIP) mellett elindultak az IPTV szolgáltatások (T-

Home, TVnet). Megjelentek az úgynevezett Triple Play szolgáltatások ami több 

szolgáltatás adását jelenti egyazon kábelen, nevezetesen: IP Telefon, Internet, 

IPTV. [2] 

2012 végén 417 szolgáltató működött, a szélessávú internet-hozzáféréssel 

rendelkező háztartások aránya 68%. Jelenleg pedig közel 300.000 IPTV 

előfizetője van a Magyar Telekom Nyrt.-nek. 

 

Mivel a jövőben vélhetően egyre több helyen terjed majd el az IPTV, a célom egy 

olyan grafikus alkalmazás kifejlesztése, amellyel az alap szolgáltatásokat rövid idő 

alatt leellenőrizhetjük ,megvizsgálhatjuk, ezzel megkönnyítve a Magyar Telekom 
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létesítő és hibaelhárító munkatársainak munkáját, egyszerű és gyors vizsgálatokat 

lehetővé téve, redukálva ezzel a hibák keresésére szánt időt. Előfordulhatnak 

olyan esetek, amikor a végpont és a szerver között a létesítési idő meghaladja az 

átlagot, csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetőek el a szolgáltatások. Így a 

konzulensem kérésére kezdtem el fejleszteni egy olyan alkalmazást, amivel 

gyorsan egyszerűen vizsgálhatjuk meg a kiépített hálózatot és szolgáltatásait. 

 

Fő szempont volt, hogy az alkalmazás felhasználói felülete egyszerű, átlátható 

legyen, lehessen külön-külön is vizsgálni a hálózatot és a szolgáltatásokat, illetve 

egyszerre is egy teljes vizsgálat formájában, az eredmények későbbi felhasználás 

céljára, esetleges elemzésekre archiválhatóak legyenek. Lényeges szempont volt 

még, hogy a segédprogramok ingyenesek legyenek és nem utolsó sorban 

platform független legyen. 

 

A dolgozatom első felében bemutatom az IPTV kialakulását, hálózati 

architektúráját, illetve milyen feltételek szükségesek a szolgáltatások 

igénybevételéhez. Ismertetem a jellemző átviteli technológiákat. Kitérek a 

multimédia tömörítési eljárásokra, formátumokra. A dolgozatom második felében 

pedig részletesem bemutatom a felhasznált segédprogramokat illetve a fejlesztett 

alkalmazásomat. 
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Cégismertető 

A magyar távközlés múltjában, mint különálló távközlési cég 1991-ben jelent meg, 

de a „T” márkanevek csoportjaként 2006. február 28-ától számítjuk, amely a 

következő két részvénytársaság jogutódjaként jött létre: 

 

 T-Mobile Magyarország Rt. (korábban Westel) és 

 Magyar Telekom Távközlési Rt. (korábban Matáv). 

 

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, röviden 

Magyar Telekom Nyrt. vagy Magyar Telekom (MT) magyar távközlési és 

telekommunikációs vállalat, Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója és 

egyben egyik legnagyobb cége. A cég telekommunikációs és infokommunikációs 

(ICT) szolgáltatásokat nyújt vezetékes és mobil viszonylatban, adatátviteli és nem 

hangalapú, informatikai és rendszerintegrációs területeken. Két üzletágon 

keresztül látja el üzleti tevékenységét, így a Lakossági szolgáltatások és ezen 

belül a T-Home és a T-Mobile márka keretében, és a Vállalati szolgáltatások, 

keretében.
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1. IPTV kifejezés, fogalma, kialakulása 

Az IPTV kifejezés alapvetően két részből tevődik össze: 

 IP (Internet Protokoll) : egy útvonal választó hálózati protokoll. 

Meghatározza az adatok, azaz adatcsomagok átvitelét au Internet felett. A 

magasabb szintű protokoll az ú.n. TCP és a felhasználó által meghatározott 

protokoll az ú.n. UDP, amelyek a csomagok hálózaton való átvitelét 

vezérlik. A protokoll egy virtuális kapcsolatot hoz létre a címzett és a forrás 

között. 

 TV: A TV szolgáltatás amolyan gyűjtő fogalom a különböző, kábeltévé-

szerű szolgáltatásokra.  Ma már elterjedt a digitális kábeltévé szolgáltatás. 

A műholdas TV szolgáltatások mind digitálisak, ahogyan az IPTV is. A 

digitális szolgáltatás jobb képminőséget és extra funkciók lehetőségét rejti 

(pl. adás megállítás, felvétel, videótéka,stb).  

A kettő együtt egy olyan zárt, menedzselt, IP alapú távközlési hálózatot alkot, 

amelyen keresztül a szolgáltató interaktív multimédia (elsősorban videó) 

szolgáltatásokat biztosít. Fontos kihangsúlyozni, hogy az IPTV szolgáltatásokat 

titkosított IP hálózaton működnek és nem érhetőek el bárki által az interneten 

keresztül, így a szolgáltató könnyen biztosíthatja a szolgáltatásminőséget (QoS- 

Quality of Service) is. Az IPTV hálózatban a TV csomagoknak van a legnagyobb 

prioritása, ebből következik, hogy a TV szolgáltatás azonnali és nincs letöltési 

ideje a tartalomnak. [4][5] 
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1.1 IPTV fogalma 

A televíziózás fogalma elsődlegesen valósidejű médiaátvitelt jelent, tehát a 

központi helyről elindított videó-jelfolyam, a műsor lényegében azonos időben és a 

műsor felvételének sebességével vagy élő közvetítés esetén a történésekkel 

azonos sebességgel érkezik meg a felhasználó képernyőjére. 

Az ITU-T IPTV Fókuszcsoport (IPTV Focus Group) az IPTV fogalmát a 

következőképpen definiálja: az IPTV IP alapú hálózaton átvitt multimédia 

szolgáltatás (televízió, videó, audió, szöveg, grafika, adatok), melyre a szükséges 

QoS (Quality of Service), QoE(Quality of Experience), biztonsági, interaktivitási és 

megbízhatósági tulajdonságok biztosítva vannak.  

A definíció külön hangsúlyozza az IP alapú hálózat és a QoS szerepét, mégis 

gyakran előfordul két tévedés az IPTV értelmezésével kapcsolatban.  

Gyakran előfordul, hogy az IPTV és a digitális tévé (DVB – Digital Video 

Broadcasting) kifejezéseket szinonimaként használják, vagy a digitális átállást az 

internetes tévézéssel állítják párhuzamba. A valóságban azonban az IPTV nem 

azonos a digitális tévével. Valójában két különböző adatátviteli technológiáról és 

különböző piaci szereplőkről van szó, amelyek egymás konkurensei. Az IPTV 

mindenképpen konkurenciát jelent a DVB szolgáltatók részére és előbb-utóbb az 

IPTV veszélyeztetni fogja a digitális tévét. 

Az IPTV és DVB közötti hasonlóságnak van alapja, mivel mindkettő esetben 

MPEG audio/videó kódolásról és rendszerint MPEG-2 Transport Stream-ről 

beszélhetünk, de vannak olyan szolgáltatók melyek MPEG-4 –et használnak, a 

kedvezőbb átvitel miatt, illetve mindkét esetben STB-ra(set-top-box) van szükség 

a vételhez hagyományos, analóg vevőegységgel ellátott televíziókészülékek 

esetén. Azonban ezen kívül minden másban különböznek egymástól: az 

adatátvitel fizikai szintjén, a felhasznált hálózati protokollok tekintetében, és a 

felhasználói felület kialakítására alkalmazott technológia vonatkozásában is.  



IPTV szolgáltatások tesztelése, alkalmazás fejlesztése 2013 

 

7 

 

Az IPTV azonban nem is „internetes tévé” vagy „webes tévé” , mivel az internetes 

videózásnál be kell érnünk a best effort modell lehetőségeivel. Ezzel szemben az 

IPTV zárt IP alapú hálózaton megy, ezért az IPTV esetében a szükséges QoS 

garantáló mechanizmusok rendelkezésre állnak. A web-es videó megosztó 

szolgáltatásokkal ellentétben, éppen a hálózat struktúrájának zártsága miatt, az 

IPTV rendszerekben megmarad a tartalomszolgáltató (CT – Content Provider) és 

a felhasználó közötti különbség, vagyis az IPTV ebből az aspektusból jobban 

hasonlít a digitális tévé világára. [6] [7] 

1.2 IPTV kialakulása 

Az IP-alapú televíziózás alapgondolata abból adódik, hogy a hírközlési rendszerek 

egyre nagyobb hányada használja az univerzális, sokféle tartalom továbbítására 

alkalmas internet protokollt. 

A szélessávú gerinchálózatok fokozatos kiépülése és a szélessávú hozzáférések 

egyre növekvő elterjedése fokozatosan lehetőséget nyújtott arra, hogy televízió-

műsorok átvitelére is alkalmas legyen. Hosszú ideig azonban nem lehetett arra 

gondolni, hogy az IP alapú hálózatokon keresztül valósidejű videó-jelfolyamot . 

videostream-et tudjunk továbbítani két végpont között, mert a hálózat 

kapcsolóelemei az útválasztók (routerek) nem rendelkeztek elegendően nagy 

feldolgozási kapacitással ekkora sebességű jelfolyam valósidejű kapcsolására. 

A technológia fejlődésével azonban fokozatosan lehetővé vált a valósidejű 

jelfolyamok adathálózaton keresztül történő továbbítása, s először megjelent a 

VoIP technológia a beszédalapú szolgáltatások kiszolgálására, majd ezt követte a 

videó alapú szolgáltatások kifejlődése is. 

 

Az IPTV generációs fejlődését két típusra oszthatjuk: 

1.2.1 Első típusú IPTV 

A műsorforrás és a felhasználó közötti sávszélességet az IP-alapú televíziózást 

nyújtó szolgáltató a saját zárt, teljes mértékben IP-alapú hálózatán keresztül 
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biztosítja, garantált feltételekkel. A legtöbb esetben ez a szolgáltató vagy egy 

kiterjedt hálózattal rendelkező vezetékes telefonszolgáltató vagy pedig egy olyan 

alternatív szolgáltató, amely részben egy vezetékes telefonszolgáltató előfizetői 

érpárjait használja a szolgáltatás céljaira. Triple play lehetősége a vezetékes 

szolgáltató számára, de ennél a típusnál az IP alapú televíziózás felhasználója 

csak azoknak a műsoroknak a vételére képes, melyeket ez a szolgáltató nyújt a 

számára. Ugyanakkor a szolgáltató garantálni tudja a szolgáltatás minőségét 

(QoS) a műsorforrástól egészen a felhasználóig. 

 

1. ábra: Első típusú IPTV 

1.2.2 Második típusú IPTV 

Abban az esetben, ahol az IP-alapú televíziózáshoz szükséges sávszélesség már 

a nyilvános interneten keresztül is jellemzően rendelkezésre áll, fokozatosan 

kibővülnek az IP-alapú televíziózás lehetőségei. A felhasználó vagy előfizető 

ekkor az interneten keresztül tetszőleges televízió-műsort elérhet, melyet vagy 

díjmentesen vagy valamilyen pre-paid(előre fizető) rendszerrel kifizet. Ezt később 

felváltotta a VoD (Videó igény szerint). 



IPTV szolgáltatások tesztelése, alkalmazás fejlesztése 2013 

 

9 

 

Általában ezeknek a műsorforrásoknak a programjait közvetlenül is el lehet érni, itt 

már megjelennek azok az internet-TV szolgáltatók (Internet TV Service Provider, 

ITVSP), amelyek rendelkeznek a különböző TV csatornák tartalmával (2. ábra). 

 

 

2. ábra: második típusú IPTV (ITVSP) 

Ebben az esetben nem lesz olyan szolgáltató, amely végtől-végig gondoskodik a 

garantált sávszélességről. A távközlési szolgáltató ebben a modellben már csak 

az internet-hozzáférést nyújtja, garantált szolgáltatásminőség tehát csak ezen a 

szakaszon lesz. A felhasználó az ITVSP-t az interneten keresztül éri el, ahol már 

nincs garantált QoS, a minőséget a hálózat pillanatnyi leterheltsége határozza 

meg. A felhasználó vagy előfizető maga dönti el, hogy mikor melyik TV csatornát 

szeretné nézni és a választéka nem fog attól függeni, hogy mely műsorokat nyújtja 

számára a szolgáltató. [1] 
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2. Technológiák 

Hosszú ideig nem lehetett arra gondolni, hogy az IP alapú hálózatokon keresztül 

valósidejű videó-jelfolyamot ,videostream-et tudjunk továbbítani két végpont 

között, mert a hálózat kapcsolóelemei az útválasztók (routerek) nem rendelkeztek 

elegendően nagy feldolgozási kapacitással ekkora sebességű jelfolyam valósidejű 

kapcsolására. 

A technológia fejlődésével, a szélessávú internet kapcsolatok száma és az IP-

alapú szolgáltatások száma fokozatos nőtt, így lehetővé vált a valósidejű 

jelfolyamok adathálózaton keresztül történő továbbítása, s először megjelent a 

VoIP technológia a beszédalapú szolgáltatások kiszolgálására, majd ezt követte a 

videó alapú szolgáltatások kifejlődése, így televízió műsorokat lehetett átvinni 

valós időben. A Magyar Telekom Nyrt. 2006 novemberében indította el elsőként 

az országban az IPTV szolgáltatását, amely már IP-alapon nyújtott televíziózási 

lehetőséget az ügyfeleknek. Feltétel volt a szélessávú xDSL hálózat megléte a 

televízióadás forrása és az előfizetők között, amely legalább 7 Mbit/s-os 

sávszélességet garantál. Ezzel a garantált sávszélességgel már élvezhető tv-

adást tudott nyújtani a szolgáltató az ügyfelek számára. Tekintettel azonban a 

videó jelek igen nagy sávszélességére, elsőként a nagy redundanciával 

rendelkező jelfolyam tömörítését volt célszerű megoldani.  

2.1 Multimédia tömörítési eljárások 

Ezt a feladatot az ISO/IEC szervezetek egy külön munkacsoportja, az MPEG 

(Moving Picture Expert Group) vállalta fel 1988-ban és munkájuk eredményeként 

megjelent a ma már alig használt MPEG-1 kódolási eljárás. Ezt követte a ma 

legelterjedtebb MPEG-2 megjelenése, melyet 1994-ben szabványosítottak és 

azóta ITU ajánlás is lett H. 262 néven. Hamarosan megkezdték a HDTV (High-

Definition Television) jelfolyamok tömörítéséhez használható kódolási eljárás 

kidolgozását is MPEG-3 néven, azonban kiderült, hogy az MPEG-2 ezt a feladatot 

is maradéktalanul el tudja látni. emiatt nem létezik, mint szabvány. A nevében erre 

hasonlító és igen népszerű MP3 kódolás az MPEG-1 szabvány Audio Layer 3 
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része, azaz a szabvány hangkódolási részének a harmadik rétegbeli 

megvalósítása.  

 

Itt kitérnék a hangtömörítési eljárásokra is. A hang tömörítetlen formában szintén 

sok helyet foglal, így szükség volt olyan szabvány kidolgozására, amivel az audio 

jelek méretét csökkenteni tudjuk. Az MPEG-1 szabvány kidolgozásakor a fő cél az 

volt, hogy az audio jelek kódolásának bitsebessége(bitrate) lehetőleg ne legyen 

több néhány száz kbit/s-nál. A fejlesztők ajánlásukban három módszert dolgoztak 

ki a hangtömörítésre. Ezt a három módszert nevezik audio rétegeknek (layer), 

mivel rétegszerűen, hierarchikusan épülnek egymásra. Megkülönböztetünk MPEG 

Audio Layer I, Layer II,ill. Layer III kódolási technikákat. Az MPEG meglehetősen 

bonyolult és igen sok számítást igénylő kódolási eljárással alakítja át az hang 

adatokat tömörített bináris adatokká. A magasabb szintek nagyobb számításigény 

árán azonos minőségű hangot tömörebben kódolnak. Az MPEG-2. szabvány az 

MPEG1-nél igényesebb mind a kép mind a hang tekintetében. A hangminták 

finomabb kvantálását is lehetővé teszi, 16-24 biten. A tömörebb kódolás 

elősegítésére megengedi a mintavételi frekvenciák felezését: 16 000, 22 050 és 

24000 Hz is lehet. Jobb térhatás érhető el az MPEG-1-hez képest. A multimédia 

terjedése azonban megkövetelt egy olyan szabványt, mely minden elemében 

megfelel a multimédiás alkalmazások támasztotta követelményeknek. Így jött létre 

első változatában 1999-ben az MPEG-4 szabvány. Ez az ajánlás rögzíti a hangok 

kódolását a legjobb minőségtől a rendkívül tömör leírásig, csatornánként akár 1 

kbit/s is elérhető. [8] Egy objektum-orientált megjelenítési modellt alkalmazva a 

digitális tartalmat önálló jelentéssel bíró objektumok halmazaként kezeli, s ezzel 

jelentősen támogatja az MPEG-4 multimédia tartalmak interaktivitását, animációs 

jellegű beavatkozásokat. Emellett a tömörítésnél is hasznosítani tudja az ebben 

rejlő lehetőségeket, továbbá tartalmazhat 2D vagy 3D grafikát. Az ITU is úgy 

dolgozta ki H. 264-es ajánlását, hogy az MPEG-4-gyel kompatibilis legyen.  

 

Természetesen a tömörített jelfolyam sávszélessége attól függ, hogy milyen 

kódolást használunk, és hogy SDTV- vagy HDTV-minőséget kívánunk eljuttatni az 

előfizetőhöz. Az SDTV (Standard-Definition Televison) minőséghez azonban még 
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MPEG-4-es kódolás esetén is legalább 1,5 Mbit/s sávszélesség szükséges, a 

HDTV esetében ez az érték pedig 4-5 Mbit/s felé is mehet. MPEG-2-es kódolás 

esetén ezek az értékek legalább 50, de inkább 80 %-kal nagyobbak. Ez azt jelenti, 

hogy egy SDTV-csatorna lakásba juttatáshoz a legjobb esetben is 1,5-2 Mbit/s-os 

sávszélesség szükséges, de MPEG-2 esetén 3-4 Mbit/s-os sebességgel érdemes 

számolni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy lakásban ma már legalább két 

készülék van átlagosan, és ezen a két készüléken különböző műsort szeretnének 

nézni, akkor látható, hogy SDTV sugárzás esetén is 6-8 Mbit/s-os átviteli 

sebességre van szükség egészen a lakásig, azaz a hozzáférési hálózatnak 

kellően nagy sávszélességgel kell rendelkeznie. A szolgáltatók arra törekednek, 

hogy a lehető legnagyobb sávszélességgel tudják az ügyfeleket kiszolgálni. Az 

IPTV-rendszerekben alkalmazott tömörítők (kódolók) egy része az MPEG-2 

szabványt használja, ez a kódolás is kihasználja már az egyes állóképek 

tömörítési lehetőségein túl az egymás utáni képekben lévő redundanciát, de az 

MPEG-4 továbbmegy. Vannak olyan szolgáltatók, amelyek MPEG-4-gyel 

indították el az IPTV-szolgáltatásukat. A Magyar Telekom jelenleg MPEG-4-es 

kódolást használ és HDTV minőségű műsorok vételére is lehetőséget nyújt. 

 Sávszélesség-igények (Mbit/s) 

Kódolás MPEG-2 MPEG-4 Valóság 

SDTV 3 - 4 1 - 2 2 - 2,25 

HDTV 20 - 25 10 - 16 8 

3. ábra: Sávszélesség-igények a kódolások tekintetében 
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2.2 Hálózat átviteli technológiák 

Mivel a legtöbb IPTV-hálózatot a kiterjedt hálózattal és előfizetővel rendelkező 

nagy, telefonszolgáltatást nyújtó cégek hozták létre, így ezek nagyobbrészt a 

telefonhálózat réz érpárján jutnak el az előfizetőhöz xDSL technológiát használva. 

A fenti sebességigényből következően azonban ehhez legalább ADSL2+ 

technológia szükséges, mely már nagyobb távolságra is képes átvinni a 25 Mbit/s-

os adatfolyamot. Egyre inkább terjed azonban az optikai kábelen a lakások 

közelébe juttatott, majd onnan a réz érpáron VDSL2 technológiával a lakásig vitt 

jeleket használó megoldás, mert ennek a sávszélessége már 200 Mbit/s felett is 

lehet a letöltési irányban. Ezek az FTTCab+VDSL2 illetve az FTTB+VDSL2 

megoldások. Az FTTCab+VDSL2 (Fiber to the Cabinet) esetében az utcai 

szekrényekben helyezkednek el az aktív eszközök, másnéven a DSLAM-ok 

(Digital Subscriber Line Access Multiplexer), míg az FTTB+VDSL2 esetében 

(Fiber to the Building) az épületen belül történik meg az aktív eszközök 

elhelyezése. Az optikai kábeles megoldásra itt azért van szükség, mert a VDSL2 

technológia a fentebb említett sebességet a réz érpáron csak limitált távolságon 

belül tudja garantálni. Több szolgáltató azonban már közvetlenül a lakásig viszi az 

optikai szálat, ez az FTTH (Fiber to the Home) megoldás, mely akár 100 Mbit/s-os 

sávszélességet is tud nyújtani letöltési irányban. 
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4. ábra: Sávszélesség alakulása a távolság függvényében 

2.3 Unicast és Multicast adatforgalom közöti különbségek 

Gyakorlatilag szolgáltatók már a meglévő technológiák birtokában biztosítani 

tudják a megfelelő sávszélességet, azonban az előfizetők számának rohamos 

növekedése még továbbra is hatalmas hálózati leterhelést okozott. A hozzáférési 

hálózat mellett az IPTV természetesen a szolgáltató gerinchálózatát is jelentős 

sávszélességgel terheli. Mivel a televíziózás esetén sokan nézik ugyanazt a 

csatornát, számukra ugyanazt a jelfolyamot kell eljuttatni a hálózat központi 

pontjáról. Ha például ezer előfizető nézi ugyanazt az SDTV műsort, akkor ez a 

hálózat központi pontján 1000x2 Mbit/sos, azaz 2 Gbit/s-os terhelést jelentene, 

miközben mind az ezer jelfolyam ugyanazokat a csomagokat 

hordozza.Hagyományos IP hálózatokban a csomagokat a forrás vagy unicast 

vagy broadcast címzéssel küldi el, ami bizonyos üzleti és szórakoztató 

multimédiás alkalmazások/szolgáltatások esetében nem hatékony sávszélesség 

kihasználást eredményez. Tipikusan ilyen szolgáltatás az IPTV. Ha broadcast 

címzéssel akarnánk megoldani a feladatot, akkor a hálózaton lévő összes 
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felhasználó megkapná az adatokat, azok is, akik nem is tartanak rá igényt, ezzel 

terhelve fölöslegesen a hálózatot. Unicast címzés esetén a forrásnak ugyanazt a 

csomagot az összes felhasználónak külön meg kell címeznie, és elküldenie, ami a 

hálózatnak a forráshoz közeli részén komoly sávszélesség igényével járna. Ennek 

a felesleges terhelésnek a kiküszöbölésére ad lehetőséget, ha a hálózatot ebben 

az esetben nem unicast, hanem multicast üzemmódban használjuk. A multicast 

üzemmód lényege, hogy a jelfolyamot csak egyetlen példányban indítjuk el az 

azonos műsort nézők összessége, azaz a multicast csoport tagjai felé és ez a 

jelfolyam csak az alsóbb szinteken multiplikálódik. A multicast IP címek 

csoportokat határoznak meg, amikről az előfizetők eldönthetik, hogy akarnak-e a 

csoport tagjai lenni vagy sem. A forrás a csoport címre és ezáltal magának a 

csoportnak küldi az adatokat, és így mindazok az előfizetők megkapják a 

jelfolyamot akik éppen akkor a csoportban vannak. A csoporton kívüli 

előfizetőkhöz nem jut el a jelfolyam, vagyis fölös adatforgalom nincs. Ennek a 

hatékony módszernek a bevezetésére azonban csak akkor van lehetőség, ha az 

IP-hálózat támogatja a multicast üzemmódot. Ebből a szempontból nem 

közömbös az sem, hogy IPv4 vagy IPv6 protokollt használunk, mert az utóbbinak 

jobbak a multicast lehetőségei. Az unicast, és a multicast adatforgalom közti 

különbséget szemlélteti az alábbi két ábra. 

 

5. ábra: Unicast adatforgalom 
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6. ábra: Multicast adatforgalom 

 

IPv4-es környezetben multicast címzésre a „D” osztályú IP címek, vagy más 

néven GDA-nak (Group Destination Address) vannak fenntartva, ami a 224.0.0.0 - 

239.255.255.255 címtartományt jelenti. Ezen címek első négy bitje az 1110 prefix. 

Fontos megjegyezni, hogy ezek a multicast csoportoknak a címei, nem pedig a 

forrásé, vagy akár a klienseké, nekik ugyanúgy unicast IP címük van. Két féle 

multicast csoportot különböztetünk meg:  

 

 Állandó csoport: akkor sem szűnik meg, ha az utolsó tag is kilépett. Ezek 

a csoportok általában a routing protokolloknak, és egyéb topológia felderítő 

mechanizmusoknak van fenntartva, mint például: 224.0.0.1 - Az összes 

előfizető címzése a hálózatban, 224.0.0.2 Az összes router címzése a 

hálózatban. 

 Tranziens csoport: rendszerint valamely feladat idejére jönnek létre, és ha 

kilépett az utolsó tag is, akkor megszűnnek. A 224.0.0.0/24 címtartomány 

úgynevezett link-local tartomány, az ide tartozó címekre küldött üzeneteket 

a routerek nem továbbítják. A privát tartományt bárki felhasználhatja a saját 

rendszerén. 
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IPv6-os környezetben az FF00::/8 prefixumtól kezdődnek a multicast címek. 

Természetesen itt is vannak fenntartott csoportcímek, például az összes router 

címzése - FF02::2. [9] 

2.4 Csoportkezelés, IGMP Protokoll 

A multicast csoporttagság kezelésére szolgáló üzenetek formátumát az Internet 

Group Management Protocol (IGMP) specifikálja. A protokollt az előfizetők 

multicast csoporthoz való csatlakozásukhoz, ill. kilépésükhöz használják. Három 

verziója van, amiből az IGMPv2 a legáltalánosabban használt az IPTV 

rendszerekben, de az IGMPv3 sok olyan újabb funkcióval rendelkezik, amik miatt 

később átveheti az IGMPv2 helyét a gyakorlatban. Az IGMP első verziója kétféle 

üzenetet specifikál, a query és a report üzenetet. A multicast router periodikusan 

küld egy IGMP Host Membership Query üzenetet, röviden query, amivel 

megtudakolja, hogy mely csoportoknak vannak tagjai. Ezt úgy oldja meg, hogy ezt 

az IGMP query-t egy 224.0.0.1 - all hosts címre küldi. Ezt mindenki megkapja, aki 

az adott hálózaton tartózkodik. A query-t tartalmazó IP datagramban lévő TTL 

mező értéke 1, így biztosítja, hogy a query csak a hostokig vagyis az előfizetőkig 

menjen. A csoport tagjai erre válaszolnak egy Host Membership Report üzenettel, 

röviden report. A report üzenetek torlódásának elkerülése érdekében nem 

mindenki egyszerre küldi a report üzenetet, hanem csak egy hostonként 

véletlenszerűen generált idő eltelte után. A hostok a csoportnak címezik a report 

üzenetet, így mindenki megkapja a csoportban. Így, ha a host a saját idejének 

lejárta előtt megkap egy másik host által küldött report üzenetet, akkor visszavonja 

a sajátját. Ezáltal csak egy report üzenetet kap meg a router. De elég egyetlen 

report üzenet is, mivel ha a csoportnak csak egyetlen tagja van, a router-nek akkor 

is küldenie kell multicast adatfolyamot. Mivel a multicast router periodikusan küldi 

a query üzeneteket, így állandóan frissítve vannak az információi arról, hogy van-e 

még tagja a csoportnak. Ha a host csatlakozik egy új, még üres csoporthoz, akkor 

nem várja meg míg queryt kap, hanem rögtön küld egy report üzenetet a 

routernek. Ezzel jelezvén, hogy ő az első tagja a csoportnak. 
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7. ábra: Query üzenetküldés 

 

8. ábra: Report üzenetküldés 
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Fontos újítás volt az egyes verzióhoz képest, hogy a host képes leave üzenetet 

küldeni. Lényegében e funkció hiánya miatt nem volt alkalmas az IGMPv1 az IPTV 

rendszerekben a csoportmenedzsmentre. Ezt az üzenetet a 224.0.0.2 - all-routers 

multicast címre küldi. Amikor a router kap egy ilyen leave üzenetet, küld egy 

csoport-specifikus üzenetet ami, ahogy a nevében is benne van, csak annak a 

csoportnak szól, ahonnan a leave üzenet érkezett. Ha erre nem válaszol senki az 

MRT (Max Response Time – Maximális válaszidő) lejárta előtt, akkor a router 

tudomásul veszi, hogy üres a csoport. Ezzel csökken annak az ideje, amíg kiderül 

a router számára, hogy nincs hallgatója a jelfolyamnak és ezzel fölöslegesen nem 

terhelődik a hálózat.[10] 

2.4.1 IGMP üzenet felépítése 

 

9. ábra: IGMPv2 üzenet 

Type: az üzenet típusa. Háromféle üzenet típus van: Membership Query, 

Membership Report, Leave Group. A Membership Querynek még további két 

fajtája van: 

 General Query: arra való, hogy a megtudja a router, hogy mely csoportnak 

vannak még tagjai: a csoportcím mező értéke: 0.0.0.0 

 Group-Specific Query: ezzel egy konkrét csoportnál érdeklődünk vannak-e 

tagjai. 

Max Response Time: maximális válaszadási idő, tized másodpercekben mérik. 

Az a maximálisan megengedett idő, amíg a query üzenetre a report üzenetnek 

meg kell érkeznie. Mivel csak a query üzenetek szempontjából van jelentősége, 
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ezért a többi üzenet típusnál az értéke nullára van beállítva, és a címzettek 

figyelmen kívül hagyják. 

Checksum: ellenőrző összeg. 

Group Address: Membership Query üzeneteknél, ha az General Query, akkor az 

értéke nulla, ha csoport-specifikus, akkor a csoport címe szerepel itt. report vagy 

leave üzeneteknél annak a csoportnak az IP multicast címét tartalmazza, ahova 

vagy ahonnan a host be- vagy kilépett.[11] 

2.4.2 IGMP Snooping 

A hálózat terheltségét sikerült csökkenteni az IGMP protokoll alkalmazásával, 

azonban a multicast routerek és a hostok között elhelyezkedő switch-ek további 

problémákat okozhatnak, ugyanis ezek minden adatfolyamot továbbítanak a 

végpontokra kapcsolódó hostok felé, attól függetlenül, hogy igényelték azt vagy 

sem. Az IGMP Snooping funkció arra szolgál, hogy a multicast router és a hostok 

között lévő switch-ek az IGMP csomagok elemzésével megállapítja, hogy melyik 

állomás melyik csoportnak a tagja, és a multicast csomagokat ennek megfelelően, 

szelektíven, csak a csoportba beletartozó portokra továbbítják. A forgalmat csak 

azon portokra küldik ki ahol igény van a vételére. IGMP Snooping nélkül a switch 

broadcast-szerűen árasztaná el adatokkal a hozzá kapcsolódó hostokat. [10] 
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10. ábra: IGMP Snooping alkalmazása 
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3. IPTV architektúra 

A fentebb említett technológiai elemekkel már el lehet juttatni a műsort egy 

központi helyről az előfizetőkhöz, azonban ahhoz, hogy ebből valóban szolgáltatás 

legyen, további elemek szükségesek. Létre kell hozni ugyanis azt a központi 

infrastruktúrát, ahonnan a szolgáltató a műsorokat szétosztja, nyilvántartja, hogy 

melyik előfizető mire jogosult az előfizetése alapján és mindehhez egy számlázó 

rendszert is csatlakoztatni kell. Másrészről gondoskodni kell arról is, hogy legyen 

műsor, amit az előfizetők felé el tud juttatni. 

 

11. ábra: IPTV hálózat elemei 

A valóságban ennél sokkal több IPTV alrendszer és gyártó-specifikus architektúra 

létezik, ami ezáltal egyedibbé és komplexebbé teszi az IPTV hálózatokat. Ennek 

megfelelően a szolgáltatás központjában komoly teljesítményű média szerverek 

helyezkednek el, melyek alkalmasak a VoD szolgáltatás kiszolgálására, olyan 

átviteli berendezések helyezkednek el, melyek fogadni tudják a különböző 

forrásból (stúdió, TV-társaság, műholdas csatorna) származó műsorfolyamokat. 

[24] 

3.1 Fejállomás 

Az átviteli berendezéseken fogadott műsorfolyamot a fejállomásnak nevezett 

berendezés fogadja. Feladata az analóg vagy digitális tévéadás befogása, 

demodulációja és a multimédia jelfolyam előállítása.  
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Ez az a pontja a hálózatnak, ahol a lineáris adást (pl.: folyamatos TV adás) és az 

igényelt videót (pl.: filmek) betöltik es átalakítják az IP hálózaton való szórásra. Az 

IPTV hálózat elsődleges tartalomforrása. Analóg bemenet esetén az audió és 

videó jeleket enkódolni kell, majd gondoskodni kell arról, hogy megfelelő 

csomagformátumba kerüljenek. Digitális bemenet esetén szükség lehet 

transzkódolásra is. Rendszerint egy DVB multiplexben több tévéműsor található, 

szükség van a jelfolyam remultiplexálására: a bemenő jelből az egyes adókat ki 

kell szűrni és külön-külön egy IP adatfolyamba illeszteni. A fejállomás tehát egy 

összetett eszközpark, amelynek a jellemző elemei a következők: Demodulátor, 

amelynek feladata a fizikai jel befogása és demodulációja. Remultiplexer, ami  

programok szűrését végzi és az egyes programokhoz külön jelfolyamot állít elő. 

Transzkóder pedig az enkódolási formátumok közötti konverziókért felelős. 

Rendszerint Optikai szálak, antenna vagy műholdvevő eszközök segítségével itt 

kerülnek be műholdas adások, földfelszíni adások, vagy akár szerkesztett 

műsorok is. Ezek általában nagyon jó minőségű  jelek, melyeket a transzkódolók 

segítségével átdolgoz, egységesen a hálózathoz illeszkedő videó-jelfolyammá, 

digitális videó formátumra (pl. MPEG-2, MPEG-4). A központi fejállomás tehát egy 

belépési pont, ahol a multimédia tartalmak belépnek az IPTV rendszerbe.  

3.2 Műsorelosztó 

Ezt követően a jel a műsorelosztó központba jut, ahol az előfizetők nyilvántartása, 

a rendszer szolgáltatásainak menedzselése történik a Middleware vezérlőrendszer 

által, itt található a videotéka szolgáltatás elérését biztosító szerver a VoD, 

továbbá egyéb prémium szolgáltatások elérését felügyelő rendszer a CAS, illetve 

még ezen rendszerek logika funkcióik működésért felelős A-szerve(Acquisition 

server) és D-szerver(Distribution server). A műholdakról érkező adást enkódolás 

után a megfelelő csomagküldési mechanizmusok kiválasztása után a DSLAM felé 

küldik tovább. 
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3.2.1 Middleware 

Látható, hogy ezeknek a folyamatoknak és szolgáltatásoknak az 

összehangolásához és a számlázásainak az elvégzéséhez egy nagyon összetett 

köztes vezérlő rendszernek a middleware-nek kell működnie. Ez egy olyan 

alkalmazás-integrációs szoftver vagy szoftvercsomag, amely magába foglalja az 

előfizetők felé nyújtott felhasználói felületet, a tartalomkezelést és a menedzsment 

funkciókat. Nagyon sok ilyen szoftvercsomag található a piacon, minden gyártó 

saját, egyedi megoldásaival, szemléletmódjával. A middleware megválasztása 

erősen befolyásolhatja az IPTV hálózati architektúra felépítését. A middleware 

biztosítja az előfizetői élményt, mert ez határozza meg a rendszer es az előfizető 

közti interakciót. Felelős a felhasználói felületért és az elérhető szolgáltatásokért – 

mint például az EPG(Elektronikus Műsorújság), VOD (Video-on Demand), 

PVR(Személyi videorögzítő). A middleware feladata a felhasználók nyilvántartása, 

az alkalmazási szintű autentikáció és jogosultságkezelés elvégzése. A fejállomás 

és VoD szerverek által biztosított tartalmakhoz tartozó metaadatok nyilvántartása 

egy adatbázisban.  Az elérhető tartalmakból és szolgáltatásokból előfizetői 

csomagok kialakítása, a csomagok árképzési mechanizmusának kezelése. 

Előfizetők, eszközök és szolgáltatások egymáshoz rendelése, kapcsolódó 

konfigurációkezelési elemek kezelése. Feljegyzés készítése az előfizetői 

tranzakciókról, jogosultságkezelés.[6] 

3.2.2 VoD 

Virtuális videotéka vagy magyarul „Video, ahogy és amikor akarod” Olyan videó 

kölcsönzési lehetőség, ahol az előfizető videofilmekhez a szolgáltató videó 

szerverein lévő filmekből, felvett eseményekből válogathat és a kiválasztott műsort 

a számára megfelelő időpontban megnézheti közvetlenül a televízión keresztül. A 

filmeket általában nagy sebességű adatátviteli csatornán (tipikusan szélessávú 

interneten, IPTV) keresztül érhetjük el. A VoD a hagyományos videókölcsönzés 

elektronikus formájának is felfogható, előnye hogy mindez otthonról vezérelhető 

és természetesen bármikor rendelkezésre áll. Ez már interaktivitást követel meg a 
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szolgáltatástól, legalább olyan mértékig, hogy ki tudjuk választani a listáról, melyik 

filmet akarjuk megnézni. 

Kezdetben az előfizető rendelkezett egy smart kártyával ezt az STB-be helyezve 

vált elérhetővé a kívánt adás. Ezek a PPV azaz Pay-Per-View adások voltak, a 

vásárló az adásért fizetett, amit a kártyáról a szolgáltató vont le. Később ezt más 

üzleti modellek váltották fel.  

Megkülönböztetünk nVoD (Nearly VoD) és tVoD (True VoD) azaz valódi VoD és 

sVod (subscription VoD) szolgáltatást. VoD szolgáltatásokat általában nem lehet 

multicast üzemmódban működtetni, hiszen elég valószínűtlen, hogy két előfizető 

éppen egy időben szeretné ugyanazt a filmet vagy archív műsort megtekinteni. 

Ennek a valószínűségét igen népszerű, frissen a szerverre került filmeknél vagy 

népszerű sorozatok utolsó epizódjánál növelni lehet azzal, hogy a letöltés nem 

a megrendelés időpillanatában, hanem előre megadott időpontokban (például 

minden egész órában) indul. Ezt nevezzük nVod-nak. A tVod  szolgáltatást három 

kritérium határozza meg: bármelyik kiválasztott filmre, bármikor, bármilyen VCR 

(Video Casette Recording) műveletet lehet kérni (lejátszás, szünet, gyors előre- 

vagy visszatekerés). Ezzel szemben az nVoD esetében a háromból csak két 

feltétel teljesül, jellemzően az oda-vissza gyorstekerés nem lehetséges. Az sVod 

egy műsorszolgáltató, vagy egy nem egyedileg, hanem átalánydíjért tesz 

hozzáférhetővé a tartalmakat, amelyeket rendszeresen frissít. Ez a szolgáltatás 

nem egy-egy konkrét műsorszámhoz, például filmhez vagy sporteseményhez 

kötődik, hanem egy csatorna programkínálata válik elérhetővé havidíj ellenében. A 

Magyar Telekom az sVod szolgáltatást biztosítja. Az IPTV szolgáltatás esetében a 

filmeket az IPTV távirányítójával választhatjuk ki, és azonnal tájékozódhatunk a 

filmek kölcsönzésének áráról is. A filmek kölcsönzési díját IPTV használata esetén 

utólag, az előfizetési díjjal együtt kell megfizetnünk. A film kölcsönzése általában 

24 órára szól, vagyis a kiválasztott filmet a kölcsönzési díj ellenében egy teljes 

napon belül akárhányszor megnézhetjük.[1][12] 

http://mediapedia.hu/musorszolgaltato
http://mediapedia.hu/musorszam
http://www.tv-lexikon.hu/iptv.html
http://www.tv-lexikon.hu/iptv.html
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3.2.3 CAS 

A prémium tartalmak védelmére létrehozott rendszer. Csak azok az előfizetők 

tudják elérni ezeket, akik rendelkeznek megfelelő jogosultságokkal. A CAS 

(Conditional Access System) titkosítja a multimédiás adatfolyamokat és biztosítja 

az átvitelüket védett csatornán. Ellenőrzi a tartalomhoz való hozzáférést és a 

pénzügyi kapcsolatot a tartalomszolgáltatóval. Csak azok a jogosult felhasználók 

tudnak hozzáférni a szolgáltatásokhoz, akik előfizettek, illetve rendelkezniük kell a 

vételre alkalmas dekóderrel. Fő elemei:  

 valósidejű titkosító szerver a multicast adatfolyamok részére 

 valósidejű titkosító modul a unicast adatfolyamok részére (pl.:VoD) 

 titkosított kulcs elosztási rendszer 

 dekódoló modul az STB részére.[13] 

3.3 Gerinchálózat 

Ezután a jelfolyam a gerinchálózatba jut. A központi hálózatban nagyteljesítményű 

megbízható adatátvitelre van szükség, az erőforrások hatékony kihasználásával, a 

megfelelő QoS jellemzők biztosítása mellett. Bár kidolgoztak IP alapú, routolt 

megoldásokat erre (IntServ - Integrated Service, DiffServ - Differentiated Service), 

azok teljesítményproblémáik miatt nem bizonyultak használhatónak. Ezért a 

gerinchálózatban kapcsolt (switched) hálózati technológiákat találunk, mint az 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) vagy az MPLS (Multiprotocol Label 

Switching). Az ATM esetében gerinchálózatban a switchek hatékonyan tudják 

kezelni a csomagokat, azonban IP átvitel csak nehézkesen, nagy overhead (a 

hasznos adatra eső kísérő információ) révén oldható meg. Lássuk be, az IP 

csomagok továbbítása a router részéről nagy forgalom esetén műveletigényes 

folyamat. A hagyományos routing protokollok a különböző topológiában a „győztes 

mindent visz” elv miatt a linkek közötti terheléselosztás nem valósulhat meg és 

könnyen előfordulhat, hogy egyes linkek túlterheltek lesznek, míg mások 

kihasználatlanok maradnak.  
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12. ábra: Hagyományos IP protokoll modell, csomagküldés 

A gerinchálózat megfelelő elosztottsága és tehermentesítése érdekében MPLS 

protokollt használnak, amelyet főleg nagy teljesítményű gerinchálózatokban 

alkalmaznak. A Cisco fejlesztette ki, az IP hordozhatóságát, egyszerűségét, 

kívánták összekovácsolni az ATM skálázhatóságával és QoS  tulajdonságaival. 

Mindeközben cél volt az egyszerű konfiguráció, és a mindenkoron optimális 

adatátvitel 

 

Működésének lényege, hogy a hálózaton címke utakat azaz LSP-ket (Label 

Switch Path) alakítanak ki, ahol az egyes MPLS útvonalválasztók csupán a 

csomagokra rakott címke alapján döntik el, hogy merre továbbítsák azt. A címke 

egy fix hosszú szám, amelyet a csomagban az IP-t hordozó közeg fejléce (header) 

után, helyezünk el.  A címkék kiosztásáért, az egyediség biztosításáért a Label 

Distribution Protocol (LDP) a felelős, az útvonalválasztók egymás között ezek 

segítségével alakítják ki az utakat. Az útvonalválasztók különböző műveleteket is 

végezhetnek a címkéken, így újabb címkét tehetnek a csomagra, kicserélhetik a 

meglévő címkét, vagy el is távolíthatják azt.  

 

Amikor egy csomag belép az MPLS hálózat szélén, az edge LSR (Label Switched 

Router) egy vagy több címkét helyez el a csomagra azért , hogy a core LSR tudja, 

hogy a csomag milyen QoS osztályba tartozik, és hova kell továbbítani. A hálózat 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atvonalv%C3%A1laszt%C3%B3
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belsejében a címkekapcsolt routerek (Core LSR) a címkék alapján továbbítják a 

csomagot. Az LSR-eket két csoportba soroljuk, a hálózat szélén elhelyezkedő 

edge LSR-ek végzik a klasszifikációt, a hálózat belsejében lévő core LSR-ek pedig 

már csak a csomagok továbbítását végzik. Mivel egy címkének egy linkre nézve 

lokális jelentése van, a címkekapcsolt routerek elvégzik a címkék cseréjét is. A 

címkék csak lokális szinten élnek, ugyanazt a címkét két LSR pár is 

felhasználhatja. Végül, amikor a csomag eljutott a hálózat szélén lévő másik edge 

LSR routerhez, az leveszi a csomagról a címkéket és elvégzi az IP szintű 

routingot. [14][15] 

 

13. ábra: LSP (zöld útvonal), Edge LSR és Core LSR az MPLS hálózatban 
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14. ábra: IP csomagok címkézése az MPLS hálózatban 

 

3.4 Elérési hálózat 

Elérési vagy hozzáférési hálózatnak nevezzük a hálózatnak az ügyfelekhez 

közvetlenül kapcsolódó részét. Az elérési hálózattal szembeni legfontosabb 

elvárás, hogy nagy terület lefedésére legyen képes, méghozzá minél 

gazdaságosabban. Mindamellett fontos, hogy legyen elég sávszélesség, legyen 

lehetőség a QoS jellemzők biztosítására, és IPTV szempontból fontos az is, hogy 

a multicast adatforgalom kezelése megoldott legyen. Jelentősebb elérési 

hálózatbeli technológiák, melyekről már korábban említést tettem az ADSL2+ és a 

VDSL2. DSL névvel jelöljük azokat az elérési hálózati technológiákat, melyek a 

telefonhálózat meglevő rézkábeleit, az előfizetői hurkokat használják. A 

legfontosabb DSL változat az előbb említett kettő, a Magyar Telekom is ezeket 

alkalmazza. 
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15. ábra: ADSL topológia 

 

16. ábra: VDSL fejlesztések a Magyar Telekom hálózatában (2009) 

A felhasználók egy DSL modem segítségével kapcsolódnak az előfizetői hurokra. 

A különféle DSL változatok közös jellemzője, hogy a fizikai rétegben 

frekvenciaosztással különítik el az upstream és downstream adatirányokat, tehát a 

korábban kiépített rézérpáron a telefon-beszélgetésekkel egyidejûleg, 

nagysebességû adatátvitelt is képes megvalósítani. A legelterjedtebb modulációs 

eljárás a DMT (discrete multitone modulation), mely a frekvenciaosztásos 

multiplexeléshez hasonlóan a rendelkezésre álló frekvenciatartományt több sávra 

bontja. Így szükség van egy alul-felüláteresztő szűrőre, amely segítségével 

kettéválaszthatjuk a frekvencia tartomány alacsony és magas összetevőit. A 
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hangfrekvenciás sáv 0-4 kHz-ig terjed, az adatátviteli csatornák a hangcsatorna 

feletti frekvencia tartományban helyezkednek el. [16][17] 

 

A DSLAM  képes hatékonyan összefogni számos (akár több száz) előfizetőtől 

érkező adatforgalmat és optimális sávszélesség kihasználás mellett továbbítani 

azt egy szélessávú vezetéken ATM-, vagy IP-alapon a szolgáltató alaphálózata 

felé. A DSLAM-ok helyi központokba kihelyezett eszközök lényegében a DSL 

modem ellenpárjaként funkciónál, mely az internetelőfizető DSL modemjétől 

kapott jeleket dolgozza fel és továbbítja. A DSLAM konfigurációk rendszerint 

moduláris, bővíthető felépítésűek, általában a szolgáltató által elhelyezett 

szekrény mérete szabja meg, hogy pontosan mennyi DSLAM-kártyát, azaz 

előfizetőt fogadhat a rendszer az adott területen. További  előfizetési igények 

esetén lehetőség van a kártyák számának növelésére, a lehetséges előfizetők 

számának rugalmas bővítésére, azonban az is előfordulhat, hogy az adott 

szekrényben már nincs szabad hely, így a vezetékes szolgáltató nem tud a 

szekrény bővítéséig további előfizetőket bekötni az adott területen. 

 

Maga az ADSL, illetve VDSL csak a fizikai réteget határozza meg, ezért a 

csomagok átviteléhez egy második rétegbeli protokollt kell használni. ADSL 

esetén erre csak az ATM használható, míg VDSL esetén lehetőség van arra is, 

hogy közvetlenül az Ethernet kereteket vigyük fel a vonalra. ATM használata 

esetén az IP forgalmat PPP (Point To Point Protocol) kapcsolaton kell vezetni. 

Ethernet alapú VDSL esetén PPPoE (Point To Point Protocol over Ethernet) vagy 

közvetlen IP adatátvitel is használható.[18] 

 

A DSLAM-oknak több fajtája létezik. ATM DSLAM, Ethernet DSLAM és IP 

DSLAM. IPTV esetén a multicast forgalom kezelése a cél. Erre igazán csak a két 

utóbbi DSLAM fajta alkalmas, mivel az ATM DSLAM esetén a B-RAS és a DSLAM 

között annyi pont-pont kapcsolat van, ahány kliens kapcsolódik a DSLAM-ra, ezért 

a multicast forgalmat a B-RAS-nak annyi példányban kellene továbbítania, ahány 

kliens csatlakozott a multicast csoporthoz, ami túlterhelné az aggregációs 

hálózatot. Ethernet DSLAM használata esetén a multicast forgalom az 

http://www.adsl-bazis.invitel.hu/ip_cim.html
http://www.adsl-bazis.invitel.hu/szolgaltato.html
http://www.adsl-bazis.invitel.hu/adsl.html
http://www.adsl-bazis.invitel.hu/szolgaltato.html
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aggregációs hálózatban A DSLAM IGMP snooping funkciója gondoskodik a 

szelektív továbbításról a csoportba csatlakozott kliensek felé. IP DSLAM esetén a 

multicast kezelésére PIM-SM (PIM-Sparse mode) routing használható. 

Az előfizetői hurok túloldalán, a helyi központban a DSLAM végződteti a DSL 

kapcsolatot, majd a csomagokat az aggregációs hálózaton keresztül a B-RAS 

(Broadband Remote Access Server - szélessávú hozzáférési kiszolgáló) felé 

továbbítja. A B-RAS végzi el az autentikációt és a harmadik rétegbeli 

forgalomirányítást, a szolgáltatónak egy speciális routere.[19] 

3.5 Előfizetői hálózat 

 

17. ábra: IPTV szolgáltatáshoz alkalmas otthoni hálózat 

Ahhoz, hogy a szolgáltatások elérhetőek legyenek, bizonyos eszközök megléte 

szükséges. Az xDSL hálózatról kapott jelről le kell választanunk a telefon jelnek 
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megfelelő frekvencia sávot, a frekvenciatartomány alsó tartományát, vagyis a 0-

3400 Hz-es tartományt. Ezt továbbra is hang-átvitelre használjuk. 

3.5.1 Splitter 

Ezt egy frekvenciaosztást szolgáló szűrő, vagyis splitter segítségével tehetjük 

meg. A frekvenciaszűrés azért fontos, mert a telefonvonal megzavarhatja a 

modem és a központ közötti szinkront. 

 

18. ábra: frekvenciaosztást szolgáló szűrő (splitter) 

3.5.2 Home Gateway 

Az otthonokban található számítógép internet elérése, az (IP) telefon, és az IPTV, 

3 play rendszer (triple play) esetén egyetlen routerhez, az úgynevezett Home 

gateway-hez (HGW) kapcsolódik. A HGW választja szét a kábelen bejövő jelből az 

IPTV, IP Telefon, HSI (High speed Internet) jelét, így érhető el, hogy egyetlen 

kábelen akár három szolgáltatást is tudjunk adni az előfizetőnek. Az, hogy 
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egyetlen kábelen érkezik a három szolgáltatás a szolgáltató számára teheti 

gazdaságossá a kiépítést, hiszen az eredetileg szükséges három érpár helyett 

elég mindössze egyet kihúzni az előfizetőhöz, sőt, amennyiben nem túl régi 

kiépítésről beszélünk, az eredetileg telepített csavart rézérpár elégséges lehet 

mindhárom szolgáltatás lefedéséhez.  

 

19. ábra: Home gateway 

A HGW továbbá kapcsolatot tart a szolgáltató központi oldalán elhelyezett B-RAS-

al, így a PPPoE beállításokat követően elvégzi a szükséges autentikációs 

műveleteket. Ezt követően a DHCP szerver kiosztja számára a megfelelő IP 

címet, így minden csatlakoztatott eszköz számára biztosítva van a szélessávú 

internet.[20] 

3.5.3 Set-top-box (STB) 

 

Az IPTV adás vételéhez szükség van a set-top-box-ra. Ez egy olyan 

„vevőberendezés”, amely az IP hálózaton érkező multimédia stream-et dekódolja 
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és megjeleníti a tévé képernyőjén. Emellett a set-top-box feladata az interaktív 

szolgáltatások és a felhasználói felület kezelése is. A set-top-box lényegében véve 

egy kicsinyített multimédiás számítógép, tévékimenettel és infravörös bemenettel 

ellátva. A STB hardver architektúra a System on Chip (SoC) alapelvet követi. A 

rendszer egy integrált, alkalmazás specifikus vezérlő köré épül. A SoC vezérlő 

magába foglal egy vagy több ,az I/O perifériákat vezérlő interfészeket, és a videó 

megjelenítést támogató célhardvert.  

 

20. ábra: Set-top-box (STB) 

 

Az STB feladatai alapvetően három csoportra bonthatók. Egyrészt, szükség van a 

hálózati kommunikáció kezelésére. Másrészt, a multimédia stream-et dekódolni 

kell és meg kell jeleníteni. Végül pedig szükség van arra, hogy mindez egy 

kényelmes, felhasználóbarát kezelőfelületen legyen elérhető és vezérlehető. 

Ráadásul az IPTV szolgáltatások biztosításához ezen funkciók állandó, 

folyamatos együttműködésére van szükség. Ezeken kívül még további 

felhasználói funkcióval is rendelkezhetnek, egyik ilyen funkciója lehet a PVR 

funkció, segítségével élő adás rögzíthető az STB-ban elhelyezett merevlemezre, 

vagy szolgáltatótól függően ez történhet központi oldalon elhelyezett szerverre is. 

A felhasználók számára szintén hasonlóan fontos lehet az elektronikus 

műsorújság (EPG) elérhetőségének biztosítása. Ahhoz hogy minden tv-n élvezni 
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lehessen a szolgáltatásokat, minden egyes tv-hez külön kell elhelyezni egy STB-t, 

amit a szolgáltató biztosít. Amennyiben két beltéri egységünk van, a megállítható 

adás (time-shift) és felvétel funkciók csak az egyik tévén működnek – 

természetesen azon, amelyiket a szereléskor kiválasztjuk. A beltéri egységgel 

egyszerre két csatornát követhetünk, illetve rögzíthetünk. Ez azt is jelenti, hogy ha 

egyidejűleg két felvételt futtatunk, akkor tévénken csak ezek egyikét tudjuk nézni, 

egy újabb, harmadik csatornát már nem. Az STB-k UTP kábellal vannak 

összekapcsolva a HGW-el. Az autentikáció  végeztével az STB letölti az aktuális 

frissítéseket és az előfizető használatba veheti az IPTV által nyújtott 

szolgáltatásokat. [20][21] 



IPTV szolgáltatások tesztelése, alkalmazás fejlesztése 2013 

 

37 

 

 
4. Alkalmazás fejlesztése, tesztelése, szolgáltatások 

ellenőrzése 

A dolgozatom második felében, részletesen bemutatom a fejlesztett 

alkalmazásomat, kitérek a fejlesztés során felmerült problémákra, sarkalatos 

pontokra. Sorra veszem majd az alkalmazás kardinális részeit, alkotóelemeit. Az 

alkalmazás tulajdonképpen az IPTV alap szolgáltatásainak a meglétét vizsgálja, 

így párhuzamosan ezekről is fogok beszélni. A fontosabb szegmenseket 

bővebben szemléltetem, bemutatom a megvalósítás menetét. Végül a 

prezentálom a tesztelés során kapott eredményeket, esetlegesen felmerült 

problémákat. 

4.1 Előkészületek 

Mivel fontos szempont volt a platformfüggetlenség és az ingyenes elérhetőség 

ezért a JAVA programozás nyelvet választottam, az alkalmazásom fejlesztéséhez. 

A tanulmányaim alatt, már hozzászoktam a NetBeans fejlesztőkörnyezethez, ezért 

választottam a fejlesztéshez a 7.0.1 –es verziójú változatát. Mivel ez a program 

grafikus felületek programozásához számtalan lehetőséget kínál, ezét a feladatom 

megvalósításában hatalmas segítséget nyújtott. Szükségem volt, egy olyan videó 

lejátszó szoftverre is, ami ingyenes és támogatja a valós idejű videó folyamok 

lejátszását. Így a Video Lan Playert (VLC Player) választottam, ami ezt a valós 

idejű átviteli protokollal (RTP – Real-time Transport Protocol) valósítja meg. 

Ingyenes, nyílt forráskódú, platform független szoftver. 

4.2 Alkalmazás fő részei 

Az alkalmazás , ahogy korábban említettem az IPTV alapszolgáltatásait vizsgálja 

és gyorsan, egyszerűen ellenőrzi ezeket. Mindezt egy grafikus felület 

segítségével. Alapvetően öt féle vizsgálatot végezhetünk az alkalmazással:  
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 Home gateway vizsgálata 

 Szélessávú internet vizsgálata 

 Unicast jelfolyam vizsgálata 

 Multicast jelfolyam vizsgálata 

 VoD vizsgálata 

A program lehetőséged ad ezek egyenkénti vizsgálatára és mindezeket egyszerre 

is elvégezhetjük a Teljes mérés vizsgálattal. 

 

21. ábra: IPTV alkalmazás grafikus felülete, kezdő állapotban 

Fontos szempont volt, hogy a vizsgálati eredményeket nyomon tudjuk követni, 

ezért az alkalmazás minden eredményt továbbít a nagyméretű kijelzőjére. 
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4.2.1 Home gateway vizsgálata 

Ahhoz ,hogy megtudjuk a szélessávú internetelérés biztosítva van a hálózatunkon, 

le kell ellenőriznünk a HGW, vagy digitális elosztónk IP címét. Amikor a HGW 

autentikációs fázisa sikeresen befejeződött, így megkapva a számára kiosztott IP 

címet, ezen keresztül a szolgáltató hozzáférési hálózata elérhető.  A hálózat 

állapotának vizsgálatát az ipconfig.exe file futtatásával, vagy a parancssorban 

kiadott ipconfig, illetve ipcinfig/all paranccsal érhetjük el. Az utóbbi bővebb 

tájékoztatást ad a hálózatunkról. A vizsgálat eredményeként megkapjuk a TCP/IP 

protokollhoz kötött adapterek IP-címét, alhálózati maszkját és alapértelmezett 

átjáróját. 

 

22. ábra: HGW vizsgálat eredménye 
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Többek között az is cél volt, hogy többszöri vizsgálat esetén a korábbi 

eredmények szintén láthatóak legyenek, így ezek sem tűnnek el a kijelzőről, 

hanem egymás után jeleníti meg őket az alkalmazás. A vizsgálat sikerességéről 

természetesen egy kis zöld ikon is értesít minket. Ennek a fejlesztőkörnyezetben 

való megvalósítása a következőképpen történik. Minden vizsgálathoz külön 

függvényeket készítettem, melyeket a gombokhoz rendeltem, így ezek a 

gombokra kattintva hívódnak meg. 

A függvényen belül, az volt a feladat, hogy az ipconfig.exe-t a program futtassa és 

az eredményét kinyerve megjelenítse a kijelzőn. 

Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); 

Process input = runtime.exec("ipconfig /all"); 

A runtime osztály getRuntime metódusa folyamatokat képes elvégezni, a process 

osztály pedig képes folyamatokat kreálni. Így ezzel a két paranccsal képesek 

vagyunk futtatni a kívánt programot. Az adatok kinyerése természetesen 

különböző olvasó osztályok metódusaival történt. A kinyert adatokat soronként 

vizsgáltam, ha a HGW autentikációja sikeres volt, az „IP-cím” kezdetű sor mindig 

szerepelni fog a kijelzőn. Tehát erre a szövegrészletre vizsgáltam a beolvasott 

sorokat. 

4.2.2 Szélessávú internet vizsgálata 

Következő lépésben az internet kapcsolatot kell ellenőriznünk. Mivel a HGW 

megkapta az IP címet, így már képes elérni a szolgáltató hálózatát és 

kommunikálni az ott lévő szerverekkel. A továbbiakban ezt fogjuk vizsgálni, ezt a 

ping.exe nevű programmal tesszük meg,  amelynek segítségével leellenőrizhetjük, 

hogy a kliens gépről elérhető-e a hálózaton keresztül az általunk megadott IP cím, 

vagy weboldal. gyakran használják a távoli gépek működése és ennek 

ellenőrzésére vagy a hálózat késleltetésének mérésére. 
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23. ábra: Szélessávú internet vizsgálata 

A ping www.origo.hu parancs lefutása után a kijelzőn láthatjuk az adatokat 

melyekből nekünk a „Csomagok” kezdetű sor és a TTL értékek lesznek a 

fontosak. Az előbbiből kiderül, hogy mennyi csomag érte el a célgépet, utóbbi 

pedig a csomagok élettartamát jelzi. A ping.exe alapértelmezés szerint négy 

csomagot küld el a célgép címére. Abban az esetben, ha egy csomag a megadott 

élettartam idő alatt nem érkezik vissza, eldobódik. Tehát, ha a ping.exe a 

megadott időn belül sikeres választ kapott, a szélessávú internet elérhető lesz és 

a vizsgálatunk eredményesen zárul. Ez gyakorlatilag a megvalósítást és 

struktúráját tekintve semmiben nem különbözik a HGW vizsgálatától. [22] 
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Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); 

Process input = runtime.exec("ping www.google.com"); 

Ugyanazokat az osztályokat és metódusokat használom, mint a HGW vizsgálat 

esetén, csak a kiadott parancs különbözik. 

Itt kitérnék a sávszélesség vizsgálatára is. A le és feltöltési sebesség mérését is el 

lehet végezni az alkalmazással. Ezt FTP kapcsolat segítségével valósítottam meg. 

A „Sebesség teszt” gombra kattintva a program létrehoz egy FTP kapcsolatot, a 

letöltési sebesség ellenőrzéséhez a szerverről letölt egy bizonyos méretű fájlt, 

amit a program kiszámol és eloszt a letöltés kezdetétől a befejezéséig eltelt idővel. 

Erre egy külön osztályt írtam, amelynek a „StopWatch” nevet adtam. A feltöltési 

sebesség meghatározásához ugyanezt a módszert alkalmaztam, ebben az 

esetben egy bizonyos méretű fájlt töltök fel a szerverre.  
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Az eltelt idő kiszámolására alkalmazott „StopWatch” osztály megvalósítása a 

következőképpen történt. 

public class StopWatch { 
 

    private long startTime = 0; 

    private long stopTime = 0; 

    private boolean running = false; 

 

    public void start() { 

        this.startTime = System.currentTimeMillis(); 

        this.running = true; 

    } 

 

    public void stop() { 

        this.stopTime = System.currentTimeMillis(); 

        this.running = false; 

    } 

 

    //elaspsed time in milliseconds 

    public long getElapsedTime() { 

        long elapsed; 

        if (running) { 

             elapsed = (System.currentTimeMillis() - startTime); 

        } 

        else { 

            elapsed = (stopTime - startTime); 

        } 

        return elapsed; 

    } 

A számítógép belső óráját használva a System.currentTimeMillis() metódussal 

történt az idő lekérdezése. A tesztek során megközelítőleg helyes értékeket 

kaptam. 
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24. ábra: Sebesség mérése FTP kapcsolat használatával 
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Az FTP kapcsolat megvalósítása a forráskódban a következőképpen néz ki. 

StopWatch down = new StopWatch(); 

StopWatch up = new StopWatch(); 

FTPClient client = new FTPClient(); 

 

        FileOutputStream fos = null; 

        FileInputStream fis = null; 

 

        try { 

            client.connect("ftp.t-online.hu"); 

            client.login("……..", "………"); 

 

            String downloadFilename = "download.txt"; 

            String uploadFilename = "upload.txt"; 

 

            fos = new FileOutputStream(downloadFilename); 

            fis = new FileInputStream(uploadFilename); 

 

            down.start(); 

            client.retrieveFile("/"+downloadFilename, fos); 

            down.stop(); 

 

            up.start(); 

            client.storeFile("/"+uploadFilename, fis); 

            up.stop(); 

} 

4.2.3 Unicast vizsgálata 

Számos eset van, amikor a unicast csomagküldési mechanizmust alkalmazzák a 

szolgáltatók. Például csatornaváltáskor, amikor az első kb. 10 másodpercben a 

multicast join procedúra megy végbe ezért van szükség unicast jelre a D-szerver-

től a gyors csatornaváltáshoz, vagy abban az esetben amikor egy előfizető el 
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szeretné érni a VoD szervert. A tracert.exe fog segítséget nyújtani nekünk a 

vizsgálat során. A tracert.exe (traceroute) egy csomagsorozatot küld az Internet 

Control Message Protocol-t (ICMP) felhasználva a célállomásra, az egyes 

csomagok élettartamát (TTL) fokozatosan növeli. A visszaérkező válaszokkal 

felállít egy listát, amely a kliens és a forrás közötti csomópontokat (routereket) 

reprezentálja. Ha a cél állomás nem kapja meg a csomagot, a tracert.exe az 

utolsó állomást jeleníti, meg amely még továbbította a csomagot. A program 

legfeljebb 10 ugrással határozza meg a célállomásig terjedő útvonalat. [23] 

 

25. ábra: Unicast jelfolyam vizsgálata 

http://hu.wikipedia.org/wiki/ICMP
http://hu.wikipedia.org/wiki/ICMP
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A vizsgálatunk során a ”10.1.132.20” állomás címét vizsgáljuk, az állomás címe 

csak olyan előfizetők HGW-jéről érhető el, amelyet a Middleware beazonosított, 

különben  teszteléskor a szerver nem küld választ. Megvalósítás szempontjából 

szintén nagyon hasonlít az előbb tárgyalt esetekhez. 

Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); 

Process input = runtime.exec("tracert -h 10 -w 1 10.1.132.20"); 

A ellenőrző metóduson belül vizsgálom a kapott adatok sorait, ha a kérésre nem 

érkezik időben válasz, akkor a sorokban három csillag („*”) karakterek jelenik meg 

és a „kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül” választ kapjuk. 

4.2.4 Multicast jelfolyam vizsgálata 

A multicast jelfolyam ellenőrzése során igénybe fogom venni, a korábban már 

említett VLC segédprogramot. Ugyebár a VLC támogatja a valós idejű videó 

jelfolyamok lejátszását RTP protokoll segítségével. Az elosztási hálózat videó 

folyamának elérhetőségét fogjuk vizsgálni. Az előfizetők otthonáig az adatfolyam 

multicast. Ahhoz hogy egy előfizető egy adott csatornát nézni tudja a megfelelő 

multicast csoportba be kell jelentkeznie. VLC player-el megvizsgálhatjuk, hogy az 

előfizető eléri-e az A-Szerver által szórt multicast videófolyamot. Ezt úgy tudjuk 

megtenni, hogy a VLC-be paraméternek betápláljuk a következő sort, 

„rtp://@239.1.1.156:2000”. Ez a Magyar Telekom tesztelésre szolgáló multicast 

csoport IP címe és portja. Amennyiben a videó elindul ás láthatóvá válik, akkor 

sikeresen megtörtént a multicast csoportba a belépés és csomagküldés 

megfelelően működik. 
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26. ábra: Multicast videófolyam 

A multicast jelfolyam vizsgálatának megvalósítása az alkalmazáson belül a 

következőképpen történik. 

String vlcParam = "rtp://@"+channel_ip+":"+port; 

ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("VLCPortable.exe", vlcParam); 

Process start = pb.start(); 

Létrehozok egy string típusú változót a VLC Player paraméterei számára, ami 

többek között tartalmazni fogja a korábban IP cím és port részére létrehozott 

változók értékeit. Ezeket pedig a Process osztály metódusaival feldolgozok. 

Létrehozok egy folyamatot, amelyben a VLC Playert fogom elindítani a megfelelő 

paraméterekkel. Így a videó jelfolyam látható lesz a lejátszó segítségével. 
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String groupIP = channel_ip; 

InetAddress group = InetAddress.getByName(groupIP); 

 MulticastSocket s = new MulticastSocket(port); 

 s.joinGroup(group); 

InetAddress.getByName(groupIP) kódsor felelős a multicast csoport IP 

lekérdezéséért, a MulticastSocket(port) a megfelelő porthoz teremti meg a 

kapcsolatot és végül a s.joinGroup(group) paranccsal lépünk be a multicast 

csoportba. 

DatagramPacket recv = new DatagramPacket(buf, buf.length); 

 s.receive(recv); 

Ezután nincs más hátra, minthogy fogadjuk az adatfolyamot. Ezt a fenti kóddal 

valósítottam meg. A multicast adatfolyamban esetlegesen felmerülő hibákat is 

meg tudjuk keresni. Az egyik teszt során saját magam által generált hibákat 

próbáltam kiszűrni az adatfolyamból, ami nagyon egyszerű módon valósítható 

meg, ugyanis az adatokat egy byte (buf változó) típusú tömbbe olvasom be és itt 

az sok egymás utáni „-1” értéket keressük. Ezek lesznek a generált hibák és ezzel 

le tudjuk ellenőrizni, hogy az adatfolyamban mennyi hiba keletkezett. 
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27. ábra: Hibás Multicast jelfolyam 

4.2.5 VoD vizsgálata 

Ahhoz, hogy a VoD szolgáltatás elérhető-e az előfizetőnél, szintén a VLC Player-

en keresztül valósítja meg az alkalmazás. Az előzőekhez hasonlóan 

paraméterekben adtam meg a címet. Különösebb vizsgálatot nem igényel, hiszen 

ez unicast jelfolyam, amelyet korábban leellenőrzünk. 
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28. ábra: VoD vizsgálata 

Az alkalmazáson belüli megvalósítása a következőképpen történt. 

String vlcParam = "http://proxy.prod.iptv.t-home.hu:8080/loggers.avi"; 

ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("VLCPortable.exe", vlcParam); 

Process start = pb.start(); 

A korábbiakhoz hasonlóan a Process osztály és metódusai segítségével indítom 

el a videót a megfelelő paraméterek segítségével, amely egy teszt videó a Magyar 

Telekom videótárából. 
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4.2.6 Teljes vizsgálat 

A következő ábra szemlélteti, amikor az alap szolgáltatások vizsgálata sikeres. 

 

29. ábra: IPTV alap szolgáltatások sikeres teljes vizsgálata 

4.2.7 Egyéb funkciók 

Elvárás volt még a programmal szemben, hogy a kinyert eredményeket későbbi 

felhasználásra, elemzésre lehessen archiválni, illetve ezeket igény szerint az 

alkalmazásban megnyitni. Így az alkalmazás képes az adatokat elmenteni, azokat 

vissza betölteni és megnyitni.  
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Túl sok sorozatban elvégzett vizsgálat során a kijelzőn az adatok követhetetlenné 

válhatnak, így a „Törlés” gombbal a kijelzőn lévő vizsgálati eredményeket törölni 

tudjuk. 

 Természetesen az is fontos szempont volt, hogy a multicast jelfolyam vizsgálat 

során, több csatornát is tudjunk kiválasztani  és vizsgálni ezeket. Így ez a funkció 

is elérhető az alkalmazásban. 
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5. Összegzés 

Szakdolgozatomban bemutattam az IPTV kialakulását és fejlődési szakaszait. 

Részletesen ismertettem a video és audio tömörítési eljárásokat és azok 

jelentőségét. Bemutattam a különböző hálózati átviteli technológiákat, 

részleteztem a sávszélességbeli és strukturális különbségeket. Szemléltettem az 

Unicast és Multicast csomagküldési mechanizmust és az IGMP csoportkezelési 

eljárást. Bemutattam az IPTV architektúráját, főbb alkotóelemeire külön kitértem. 

Dolgozatom végén pedig bemutattam az alkalmazásom működését ábrák, illetve 

forráskódok segítségével, valamint szemléltettem a kapott eredményeket. 

Feladatom során betekintést nyerhettem a Magyar Telekom IPTV hálózatának 

működésébe, ami sokat segített a dolgozatom megírásában. Az IPTV szolgáltatás 

elterjedéséhez a technikai feltételek adottak. Az IPTV előfizetők száma 

rohamosan növekszik. Jelenleg a Magyar Telekomnak közel 300 ezer IPTV 

előfizetője van. A nagy előfizetői szám miatt remélem, hogy alkalmazásommal a 

dolgozók munkáját hatékonyabbá tehetem és a hibák beazonosítására szánt időt 

lecsökkenthetem. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani Trembeczki Lóránt külső 

konzulensemnek, a rám szánt idejéért és rengeteg segítségéért. Szakmai tanácsai 

sokat segítettek, az IPTV rendszer megértésében. 
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6. Summary 

In my Bsc Degree Project I introduced the creation of IPTV and its developement 

stages. I specified all the video and audio compression methods and their 

importance. I also introduced the various networking transfer technologies and I 

detailed the structural and bandwith differencies. I illustrated Unicast and Multicast 

packet delivery mechanisms and the IGMP group management procedure. I 

introduced the structure of IPTV and its main component elements, in particular. In 

the end of my degree project. I presented the functioning of my application 

including diagrams and sourcecodes and I introduced all the results. 

 

During the development I had some insight of Magyar Telekom's network 

fucntionings, it helped a lot in my degree project. The technical conditions are exist 

to spreading the IPTV over the country. The numbers of IPTV subscribers are 

increasing rapidly. Currently, the Magyar Telekom has nearly three hundred 

thousand subscribers. Because of the large number of subscribers I hope my 

application will make the workers job more effective it will reduce the time of 

identificating errors. 

 

Finally, I would like to thank  my consultant Trembeczki Lorant and for his time and 

lots of helps. His technical advises helped a lot to understanding the IPTV system.
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Összegzés 

Szakdolgozatomban bemutattam az IPTV kialakulását és fejlődési szakaszait. 

Részletesen ismertettem a video és audio tömörítési eljárásokat és azok 

jelentőségét. Bemutattam a különböző hálózati átviteli technológiákat, részleteztem a 

sávszélességbeli és strukturális különbségeket. Szemléltettem az Unicast és 

Multicast csomagküldési mechanizmust és az IGMP csoportkezelési eljárást. 

Bemutattam az IPTV architektúráját, főbb alkotóelemeire külön kitértem. Dolgozatom 

végén pedig bemutattam az alkalmazásom működését ábrák, illetve forráskódok 

segítségével, valamint szemléltettem a kapott eredményeket. 

Feladatom során betekintést nyerhettem a Magyar Telekom IPTV hálózatának 

működésébe, ami sokat segített a dolgozatom megírásában. Az IPTV szolgáltatás 

elterjedéséhez a technikai feltételek adottak. Az IPTV előfizetők száma rohamosan 

növekszik. Jelenleg a Magyar Telekomnak közel 300 ezer IPTV előfizetője van. A 

nagy előfizetői szám miatt remélem, hogy alkalmazásommal a dolgozók munkáját 

hatékonyabbá tehetem és a hibák beazonosítására szánt időt lecsökkenthetem. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani Trembeczki Lóránt külső konzulensemnek, 

a rám szánt idejéért és rengeteg segítségéért. Szakmai tanácsai sokat segítettek, az 

IPTV rendszer megértésében. 



Summary 

In my Bsc Degree Project I introduced the creation of IPTV and its developement 

stages. I specified all the video and audio compression methods and their 

importance. I also introduced the various networking transfer technologies and I 

detailed the structural and bandwith differencies. I illustrated Unicast and Multicast 

packet delivery mechanisms and the IGMP group management procedure. I 

introduced the structure of IPTV and its main component elements, in particular. In 

the end of my degree project. I presented the functioning of my application including 

diagrams and sourcecodes and I introduced all the results. 

 

During the development I had some insight of Magyar Telekom's network 

fucntionings, it helped a lot in my degree project. The technical conditions are exist to 

spreading the IPTV over the country. The numbers of IPTV subscribers are 

increasing rapidly. Currently, the Magyar Telekom has nearly three hundred 

thousand subscribers. Because of the large number of subscribers I hope my 

application will make the workers job more effective it will reduce the time of 

identificating errors. 

 

Finally, I would like to thank  my consultant Trembeczki Lorant and for his time and 

lots of helps. His technical advises helped a lot to understanding the IPTV system. 


