
Húsz évvel ezelőtt indult a világ 
első kereskedelmi GSM-mobilszol-
gáltatása, mellyel a mobiltelefónia 
ma is tartó legsikeresebb technoló-
giai korszaka vette kezdetét.

1984-ben kezdődött a Glo-
bal System for Mobile Com-
munications, vagyis közismert 

nevén GSM-szabvány fejlesztése – zö-
mében európai távközlési szolgáltatók, 
illetve iparági nagyvállalatok összefo-
gásával. A GSM-rendszer létrehozá-
sának célja az volt, hogy az akkoriban 
terjedő analóg NMT-rendszernek egy 
olyan technológiailag fejlettebb rivá-
list állítson, mely jobb spektrumki-
használást, hangminőséget és részben 
az alacsonyabb energiafogyasztásnak 
köszönhetően kompaktabb készülék-
méretet nyújtson az NMT-s megoldá-
soknál – számol be a hwsw.hu.

A technológia bevezetéséhez a 
nemzetközi spektrumpolitikának is 
változnia kellett, így az Európai Kö-
zösség 1986-ban létrehozta az első 
GSM-irányelvet, mely a 900 MHz-es 
frekvenciasávot jelölte ki a szolgáltatás 

alapértelmezett rádiós sávjának. Végül 
1987-ben 13 európai ország Koppen-
hágában aláírta azt az egyezményt, 
melynek többek közt célkitűzése volt, 
hogy 1991. július elsején legalább há-
rom országban induljon el a GSM-
szolgáltatás.

A világ első GSM-alapú
mobilhívása
A három országból végül csak 

egy indított szolgáltatást a megsza-
bott határidőre, az első kereskedelmi 
GSM- rendszert a finn Radolinja állí-
totta üzembe, a világ első GSM-hívá-
sát pedig 1991. július 1-jén bonyolí-
totta le az akkori finn miniszterelnök, 
Harri Holkeri. A technológia fölénye 
hamar meggyőzővé vált, így 1992-
ben már 13 GSM-hálózat működött 
Európában, 1993-ban pedig létrejött 
az első olyan GSM-szolgáltató, mely 
nem az öreg kontinensen működött 
(Telecom Australia).

Mára a GSM-technológia teljesen 
meghódította a világot, ma nagyjából 
1,5 milliárd előfizető használja ezt a 
mobilkommunikációs rendszert, a vi-

lág mobilszolgáltatásainak nagyjából 
80 százalékát a GSM adja. A rendszer 
olyan, ma is széleskörűen használt 
technológiák és szabványok elterje-
dését segítette, mint a SIM-kártya, 
az SMS, valamint a csomagkapcsolt 
és 3G adatkapcsolatok. A szabvány 
frekvencia-felhasználása időközben 
kiterjedt a 900 mellett az 1800-as és 
az 1900/2100 MHz-es sávokra is.

Romániában 1997-ig kellett 
várni az első GSM-szolgáltatások 
megjelenésére: a Mobifon (Connex 
– a mai Vodafone) és a Mobil Rom 
(Dialog – a mai Orange) ez év áp-
rilisában, illetve júniusában kezdte 
meg a mobil-rádiótelefon szolgál-
tatást a 900 MHz-es frekvencia-
sávban, GSM-technológiával. A 
két szolgáltatóhoz 2005-ben csat-
lakozott harmadikként a Cosmote, 
igaz, négy évvel korábban még egy 
mobilszolgáltató belépett a piacra, 
a Zapp, azonban ez nem GSM, ha-
nem az erősebb adatvédelmet nyújtó 
CDMA (Code Division Multiple 
Access – kódosztásos többszörös 
hozzáférés) technológiával.

Gyorsan lépett a legfőbb rivális 
Google fejlesztésére – bár min-
den bizonnyal jó ideje dolgoznak 
rajta – a Facebook: ingyenes 
videotelefonálást tesz lehetővé 
felhasználói számára. A hírt várha-
tóan ezen a héten jelenti be Mark 
Zuckerberg.

„Valami félelmetesen jó” dol-
got – ahogy a Facebook 
első embere fogalmazott 

– mutatnak be ezen a héten. Biztos-
nak mondott források szerint ez a 
valami egy Facebook–Skype együtt-
működéssel kialakított ingyenes 

videotelefonálás lesz. Mindez pedig 
több mint pletyka: a közösségi oldal és 
a Skype mögött álló, azt nemrég felvá-
sárló Microsoft ugyanis egy ideje már 
együttműködik, ráadásul most mind-
két cégnek érdeke egy videotelefonálós 
funkció facebookos kiépítése.

A múlt héten megnyitott 
Google+ egyik fontos eleme a 
videokonferenciázós Hangouts, így 
egyértelmű, hogy a Skype-nak és a 
Facebooknak miért is lenne fontos 
egy hasonló. Nagyobb perspektívából 
nézve a Skype mögött álló Microsoft-
nak más miatt is érdekes a Google-
nek való visszavágás, hiszen mobilos 

fronton is versenyben állnak. (Illetve 
a Microsoft azt szeretné, ha idővel 
állhatnának, jelenleg még más pályán 
játszik a Windows Phone, mint az 
Android.) A dolog igazságfaktorát 
az is tovább erősíti, hogy a Skype-ba 
nemrég került bele a Facebook, így tel-
jesen logikus lenne, hogy a közösségi 
oldal is kiemelten kezeli a Skype-ot.

A kiszivárgott információval 
kapcsolatban sem a Facebook, sem a 
Skype részéről nem kívántak nyilat-
kozni, de a Mashable forrásai szerint 
egészen biztos, hogy az ingyenes vide-
ós beszélgetést jelenti be a héten Mark 
Zuckerberg.
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Videohíváson keresztül beszélgető barátok. Még népszerűbbé válhat
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Húsz éve indult 
az első GSM-mobilhálózat
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Ingyenes videotelefonálás Facebookra

A HAMiSítványokbAn jól MutAt

Selejtes iPad-kijelzők 
olcsó kínai tabletbe

39 Helyett 35 centéRt Hívunk

Olcsóbb lett a külföldi 
mobilozás

A kínai tabletgyártók ipad-klónokat 
készítenek, és azokat a paneleket 
használják ezekhez, amik az Apple 
termékeibe minőségi kifogások mi-
att nem kerülhetnek bele. 

Az Apple az LG-től és a 
Samsungtól vásárolja az 
iPhone, illetve az iPad készü-

lékek kijelzőit. A 9,7 hüvelyk átlójú 
iPad-kijelzőből a második negyed-
évben 12-15 millió darab készült, de 
csupán 9 millió jutott el az Apple-höz, 
sokmilliónyi darabot meghagyva, 
amik nem elég jók ahhoz, hogy az 
iPadbe kerüljenek, de ahhoz még ta-
lán igen, hogy egy olcsóbb eszközben 
tegyenek szolgálatot – írja a tajvani 
Digitimesra hivatkozva a hwsw.hu. A 
kínai gyártók olcsó androidos tabletjei 
ugyan próbálják másolni az iPadet és 
a Galaxy Tabet, de ahogyan szoftvere-
sen és a hardveres képességek terén is 
messze elmaradnak a vezető gyártók 
által garantált minőségtől, úgy a kijel-

ző tekintetében sem érnek a nagyok 
nyomába.

A legtöbb visszautasított kijelző-
nél a háttérvilágítással van probléma, 
a panelek szélén átsüt a háttérvilágítás 
fénye, elrontva a homogén felületet. 
Ez azonban jellemzően inkább koz-
metikai probléma, mintsem funkcio-
nális, az olcsó eszközt vásárlók pedig 
talán megbocsátják, hogy a kijelző 
széle foltos, ha közben ugyanazt a fel-
bontást és fényerőt kapják, mint egy 
iPadben.

A többi tabletgyártó, mint az Acer, 
LG, Motorola, Samsung vagy a RIM 
szintén hagy selejteket a piacon, hi-
szen ott is komoly minőségi előírások 
alapján szerelik össze a gépeket, viszont 
egyelőre egyik sem rendelkezik olyan 
volumennel, hogy csak a selejtekből el 
lehetne látni egy egész klónozó céget. 
Ráadásul a kínai másolók szeretnék 
pontosan az iPad-érzést kelteni, a fent 
említett gyártók többsége pedig más 
képaránnyal dolgozik.

tovább csökkentek júliustól euró-
pában a külföldi hanghívási díjak, 
miután az európai bizottság az 
eddiginél alacsonyabb plafonér-
tékeket határozott meg a 2011. 
július 1. és 2012. június 30. közötti 
időszakra.

Júliustól a barangolásos beszéd-
hívások kiskereskedelmi díjá-
nak felső határa áfa nélkül a 

kezdeményezett hívások esetében a 
jelenleg érvényes 39 eurócentes ma-
ximális percdíjról 35 eurócentre, a 
fogadott hívások percdíja pedig 15-
ről 11 eurócentre csökkent az Euró-
pai Unió országaiban.

Ugyancsak csökkent – 80 eu-
rócentről 50 eurócentre – az adatát-
viteli roamingdíjak megabájtonkénti 
nagykereskedelmi felső határa, vagyis a 
szolgáltatók között érvényes maximá-
lis ár. Ennek megfelelően a romániai 
szolgáltatók is módosították külföldi 
mobilnetezésre vonatkozó díjaikat, ha-
bár a legolcsóbb módszer még mindig 

a célországban vásárolt feltöltőkártyás 
mobilnet. Az Orange Travel Data 
alapára 4,96 euró megabájtonként 
áfástól, a Vodafone Worldnál ugyanez 
6,2 euróba kerül, a Cosmotenél 2,48 
euróba, szintén áfástól. Természetesen 
ezek alapárak, ennél kedvezőbb díj- és 
adatcsomagokkal valamennyi szolgál-
tató rendelkezik.

A jövő év közepén hatályát vesztő 
roaming-rendelet által előírt árcsök-
kentések sorozatában ez az utolsó. 
Tavaly nyári jelentésében az uniós 
végrehajtó testület elismerte, hogy – 
bár az árcsökkentések a szabályozott 
időszak erejéig átmenetileg mérsékel-
ték a roamingdíjakat – az eddigi sza-
bályozás nem oldotta meg a háttérben 
meghúzódó problémát, nevezetesen a 
verseny hiányát a barangoló szolgálta-
tások terén. Ezért az Európai Bizottság 
hamarosan előterjeszti a kérdés hosz-
szú távú megoldását kínáló javaslatát, 
amely módosítani fogja a hang-, a 
szövegesüzenet- és az adatátviteli pia-
cok szerkezetét.

Skype-videó Androidon

A Skype június 30-án jelentet-
te be a Skype for Android nevű 
alkalmazásának továbbfejlesz-
tett változatát, amivel a cég 
videohívási szolgáltatása ezen az 
operációs rendszeren is elérhető. 
Az új verzió segítségével a fel-
használók ingyen fogadhatnak és 
kezdeményezhetnek  Skype-on 
hívásokat az Android telefonjaik 
és más, iPhone-on, Mac-en, Win-
dows PC-n vagy akár TV-n ke-
zelt Skype-kapcsolataik között. A 
videohívásra alkalmas Skype for 
Android wifi és 3G hálózatokon 
működik. A termék bevezetésé-
nek első fázisában a következő te-
lefonok támogatják a videohívást: 
HTC Desire S, Sony Ericsson 
Xperia neo, Sony Ericsson Xperia 
pro és Google Nexus S.


