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Budapest, 2022. július 27.  

CAT-M technológián alapuló vitorlás nyomkövető megoldást 

mutatott be a Vodafone és a MobileGap 

A megoldás új távlatokat nyithat a vitorlázás, majd hosszú távon egyéb 

verseny- és tömegsportok támogatása terén is 

A MobileGap versenysport támogató rendszere a Vodafone nemrég bevezetett CAT-M 

hálózatának köszönhetően új távlatokat nyithat mind a vitorlázás, mind egyéb verseny-és 

tömegsportok támogatása esetén a magas megbízhatóság, az alacsony szenzor oldali 

fogyasztás és minden eddiginél gyorsabb válaszidők révén.  A Race&Trace a valós idejű, 

felhő alapú kommunikáció segítségével, valamint a hajókon elhelyezett szenzorokkal 

teszi lehetővé, hogy élőben követhessük a vitorlásversenyek állását: a megoldás 

pozíciókövetéssel, folyamatos sebességméréssel, az élő videóközvetítések 

lehetőségével, valamint a részeredmények mutatásával teszi még izgalmasabbá a 

vitorlásversenyeket. Az előbbiek mellett biztonságtechnikai szempontból is rendkívül 

fontos a Race&Trace: a valós időben érkező adatoknak köszönhetően sokkal gyorsabban 

észlelhető, ha egy vitorlás esetleg bajba kerül, és a pontos helyszínadatoknak 

köszönhetően a mentőcsapatok is könnyebben találják meg a bajbajutottakat. 

A Vodafone Magyarország több mint 12 éve működik együtt sikeresen a Mobilegap Magyarország 

Zrt-vel, utóbbi Race&Trace rendszere pedig már egy éve támogatja a hazai vitorlásközösséget. 

Most a Mobilegap Digitális Szolgáltatási Platform-ja (M-DSP) a Vodafone CAT-M IoT hálózatához 

kapcsolva új kapukat nyit meg a hajózás digitalizációjának területén. A CAT-M hálózat képes a 

bázisállomások közötti mozgást megszakítások nélkül kezelni, így pontosabban követhetővé 

válnak a tömeg- és versenysportok résztvevői, valamint verseny közben is elérhetővé válnak 

többek között a sebességre, részeredményekre vonatkozó adatok, statisztikák. 

A Race&Trace megoldásról 

A Race&Trace a valós idejű, felhő alapú rendszer, valamint a hajókon elhelyezett szenzorok 

kommunikációjának segítségével lehetővé teszi, hogy a nézők élőben követhessék a 

vitorlásversenyek állását, továbbá a versenyzők számára, hogy felkészülésüket még hatékonyabbá 

tegyék a versenyek utólagos elemzésével. 

A szenzorokról az információk mobil adatátviteli technológia segítéségével (CAT-M) jutnak el a 

központi szerverre, ahol megtörténik az adatok feldolgozása, majd a weboldalon azok 

megjelenítése. A fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó szenzor főbb  tulajdonságai közé 

tartozik az alacsony fogyasztás, a vízállóság, a beépített GPS, újrahasznosított anyagból készült 

tokozás továbbá, hogy 2G, 3G és LTE mobil hálózatokkal is kompatibilis. A megoldás központi 
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eleme a webes interface, ami PC-n, tableten és telefonon egyaránt elérhető. A megjelenített 

térképes felületen a versenyben résztvevők online, valós időben láthatják részeredményeiket, 

illetve különböző statisztikákat és a verseny végeredményére vonatkozó prognózisokat. A 

csapatokat támogató szurkolók kiválaszthatják kedvenceiket, szűrhetnek hajóosztály, kapitány, 

legénység vagy hajónevekre is, folyamatosan és élőben követve a hajókat, akár az útvonalaikat is 

megjelenítve. Látványos elem az eredmények szalagcímszerű, folyamatos kijelzése is a versenyek 

alatt, valamint a végeredmények listaszerű elérhetősége a futam végén, amint azt akár különböző 

autósport közvetítések alkalmával láthatjuk. 

A Race&Trace biztonságtechnikai szempontból is rendkívüli jelentőségű lehet: a valós időben 

érkező adatoknak köszönhetően sokkal gyorsabban észlelhető, ha egy vitorlás esetleg bajba kerül, 

és a pontos helyszínadatoknak köszönhetően a mentőcsapatok is könnyebben találják meg a 

bajbajutottakat.  

„Mindig nagy öröm a Vodafone számára olyan partnerekkel dolgozni, akik jövőbemutató digitális 

megoldásokkal állnak elő, melyekhez a Vodafone megfelelő technológiai hátteret tud biztosítani. 

A MobileGapnek és az általuk fejlesztett Race&Trace rendszernek köszönhetően most egy igazán 

érdekes színfolttal, a vitorlázással – és remélhetőleg hosszú távon a verseny- és tömegsportokkal 

is – gazdagszik technológiai megoldásaink, ezen belül a CAT-M alapú szolgáltatásaink sora. A 

megoldás jó példája annak, hogy a CAT-M-hez hasonló, relatív újnak, ugyanakkor annál inkább 

innovatívnak számító technológiákat miként lehet beépíteni a mindennapi életbe. – mondta el 

Dobó Mátyás, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettese.  

„Az elmúlt egy évben sok tapasztalatra tettünk szert a Race&Trace megoldás kapcsán, sok pozitív, 

a gyakorlati használattal kapcsolatos visszajelzés érkezett, ugyanakkor a Vodafone CAT-M 

hálózata újabb kapukat nyithat előttünk. A Vodafone CAT-M IoT hálózatához illesztett 

szenzorhálózat és a központi rendszer fejlesztése közös távlatokat nyit az IoT megoldások 

elterjedése terén. Terveink szerint a Race&Trace a jövőben más – például kerékpározás, terepfutás, 

triatlon, vagy akár siklóernyős ugrások – sportágakat is láthatóvá tehet és élménnyé formálhat, 

ezzel népszerűsítve a nézők vagy követők számára azokat.” – mondta el Magos Katalin, a 

MobileGap digitális termékfejlesztésért felelős vezetője. 

 

 

További információk: 

sajto@vodafone.com   

 

A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 48 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2022. március 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 150 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel.  A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját.  Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 52 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 
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közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést.  A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

További információk: www.mobilegap.com,  www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy 

keresd fel LinkedIn oldalunkat itt.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L3Ulgu%2BFQyeOmxrNPfw7aAbEL0arrjEu4EMG1n0mYNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvodafone%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fqiay%2BuWb327shWmufECoM7yFlzJ1MKq%2F8GC1p68FJs%3D&reserved=0

