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Az Internetnek nemcsak humán 

felhasználása létezik! 
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Forrás: IVSZ Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya „Az Internet 

of Things koordinált fejlesztésére és alkalmazásának elterjesztésére 

Magyarországon” tárgykörben (2014. július) 

• Az Internet of Things, vagyis dolgok internete az ipari forradalom következő, negyedik fázisa, a 

digitalizálódó világ paradigmaváltása. Az IoT a hétköznapi valóság színtereit és elemeit alakítja át 

strukturált, digitalizált modellekké, összekapcsolva tárgyakat, objektumokat, élőlényeket és gépeket, 

köszönhetően az elektronikai gyártástechnológia, fogyasztói piac és telekommunikáció 

fejlettségének. 

• Forradalom zajlik világszinten mindenhol, kitörési pontot biztosítva az elektronikai iparban otthonos 

országoknak. A kiber-fizikai elektronikai iparba a belépési küszöb alacsony, nincs megszilárdult status quo, 

a nagyvállalatok nem képesek a rétegzett igényeket megfelelően kielégíteni, jelenleg könnyű a piacszerzés, 

az üzleti-technológiai világban új térkép rajzolódik éppen.  

• Magyarországon az elektronikai ipar az önálló termelő iparágak közül a legnagyobb, hozzáadott 

értéke kimagasló, köszönhetően a kreatív magyar elmének, a nagy múltra visszatekintő 

formatervezési-, gyártástechnológiai gyakorlatnak.  

• Az IoT az ipari innováció és a kis- és középvállalatok hazai iparba való újra becsatornázásának 

kivételes kitörési pontja, a magyar elektronikai ipar újraalkotásának lehetősége.  

• Az első években az IoT piacot még a gyártás és az eszközök határozzák meg, de 2020-ra már a 

bevételek 80 százaléka valamilyen hozzáadott értéket is tartalmazó szolgáltatásból származik majd a 

becslések szerint globálisan 7,1 billió dolláros piacon. 

 



Az üzleti tevékenységet, a globális gazdaságot és az 

életünket megváltoztató 12 disruptive technológia 

3 

Forrás: McKinsey Global Institute analysis – Disruptive technologies (2014) 



A hálózatba kapcsolt készülékek számának 

alakulása 

Forrás: Cisco Systems 



Mi eredményezte és katalizálja ezt a folyamatos 

és gyorsuló változást 

 Az infokommunikációs technológiák fejlődése 

(feltétel oldal) 
 Ld. Következőkben 

 

 A gazdasági és társadalmi fejlődés biztosításával 

kapcsolatos szükségletek felismerése és az 

ezekhez illeszkedő programok elindítása (igény 

oldal) 
 Életszínvonal és életminőség növelése 

 Termelési hatékonyság növelése 

 Népesség növekedése 

 Környezetvédelem 

 Erőforrások korlátossága 



Az infokommunikációs technológiák 

fejlődésének fő jellemzői 

 Mikroelektronika fejlődése 
 Csökkenő méret és súly, csökkenő energia igény 

 Növekvő teljesítmény és növekvő megbízhatóság 

 Csökkenő költségek 
 

 Távközlési technológiák fejlődése 
 Átvitel technikai technológiák (vezetékes és vezeték nélküli), protokollok 

 Szenzor technológiák fejlődése 

 Szoftver technológiák és eszközök fejlődése 
 Nagy megbízhatóságú, olcsón elérhető és könnyen használható sw elemek, 

nyílt forráskódú megoldások 

 Új szolgáltatási és működési modellek kialakulása 
 Felhő technológiák, Központi analitika és beavatkozás 

 Alkalmazások fejlesztése az élet minden területén 



Az IoT az élet minden területén jelen van 

Forrás: Beecham Research 



Az IoT gazdasági hatása 
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Forrás: Janus Bryzek, known as “the father of sensors” (and a VP at Fairchild 

Semiconductor),  

 

Last but not least, Bryzek mentions new forecasts regarding the IoT 

opportunity, with GE estimating that the “Industrial Internet” has the potential to 

add $10 to $15 trillion (with a “T”) to global GDP over the next 20 years, and 

Cisco  increasing to $19 trillion its forecast for the economic value created by 

the “Internet of Everything” in the year 2020.  “This is the largest growth in the 

history of humans,” says Bryzek. 

 

Világ GDP(2012) 75e Mrd USD 

USA GDP (2012)   9e Mrd USD 

Mo GDP (2012) 120 Mrd USD  

http://www.gereports.com/post/74545267912/analyze-this-the-industrial-internet-by-the-numbers
http://www.gereports.com/post/74545267912/analyze-this-the-industrial-internet-by-the-numbers
http://www.gereports.com/post/74545267912/analyze-this-the-industrial-internet-by-the-numbers
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/
http://forumblog.org/2014/01/are-you-ready-for-the-internet-of-everything/


IoT hatását, hasznát és az általa felvetett 

problémákat számos területen kell vizsgálni 

Forrás: Beecham Research 



Az egyik legfontosabb megoldandó feladat a 

rendelkezésre állás és a válaszidők 

szempontjából kritikus IoT rendszerek 

kommunikációjának biztosítása. 

A megoldás: a Determinisztikus Ethernet 

Forrás: TTTech Group 



A NETvisor Ipari Internet alkalmazási 

környezethez illesztett mérési adatgyűjtő és 

felügyeleti keretrendszer  komponensei és 

jellemzői a következők (1) 

• egy robosztus, elosztott és sokoldalú mérési adatgyűjtő és kiértékelő 

rendszer, amely alkalmas a (különböző funkciójú és intelligenciájú, 

különféle módon kommunikáló) rendszerekből származó nagymennyiségű 

és jellegében különféle adat, ill. riasztás fogadására, az adatok hosszú távú 

és  hatékonyan lekérdezhető tárolására  

• mérő- és mérés-aggregátor modulok különféle fizikai jellemzők és logikai 

jelek pontos és megbízható mérésére, a mérési adatok kondicionálására, és 

továbbítására a központi adatgyűjtő felé. 

• feltérképező és konfiguráló modul, amellyel ipari rendszerekben található 

különféle eszközök, az eszközökön elérhető mérőpontok és metrikák 

automatikusan detektálhatók, ill. feltérképezhetők valamint a megfelelő 

mérési üzemmódra felkonfigurálhatók 



NETvisor Ipari Internet felügyeleti keretrendszer 

komponensei és jellemzői (2) 

• statisztikai kiértékelő (analitikai) és riportozó modulok, amelyek 

keletkezett rendkívül nagy mennyiségű adat feldolgozásával periodikusan 

összesítik a termelési / ipari folyamatok legfontosabb jellemzőit, pl. a 

termelés mennyiségét és minőségét, a gépek állapotát, az alapanyag- és 

energia-felhasználást, stb.  (ez a funkcionalitás a kutatási projekt számára 

alapvetően abból a szempontból érdekes, hogy biztosított az adatgyűjtés 

folyamatos ellenőrzése.)    

• egy portál modul, amely a különféle felhasználói csoportok (üzemeltetők, 

termelésirányítás, vállalatvezetés, minőségbiztosítás, biztonság 

személyzet stb.) számára testre szabható és könnyen áttekinthető vizuális 

eszközökkel grafikonok, térképek, műszerfalak, táblázatok stb.- megjeleníti 

a méréseket ill. az azokból származtatott statisztikai adatokat. 



Köszönöm a figyelmet! 

 


