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Általános áttekintés

 Részletek helyett átfogó kép IoT-s rendszerekről, megoldásokról

 Demonstrációs példák különböző területekről
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Egyazon IKT infrastruktúra alkalmazási lehetőségeinek illusztrálása 

NEM a demonstrált megoldások teljessége, HANEM a példákban megjelenő 

lehetőségek integrálhatósága, egységes kezelési módja az érdekes



Általános áttekintés

 Demonstrációk

 Agrárium, erdészet, klíma

 Gyártásszervezés támogatása a 

faiparban

 Heterogén szenzorkörnyezet
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Domain alkalmazásokDomain alkalmazásokDomain alkalmazások

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

IOT rendszer

felügyelete 

(OSS/BSS)

 Egy-egy főbb rendszerfelügyeleti 

komponens bemutatása

 Felderítés - IP Explorer 

 Nyilvántartás - NETinv

 Teljesítmény monitorozás - PVSR

IOT rendszer

felügyelete 

(OSS/BSS)



1. demonstráció: Agrárium, erdészet, klíma

 Az okos eszközök használata egyre inkább terjed a

mezőgazdaságban is

 Ugyanakkor az Ipar 4.0 kapcsán az agráriumra jellemzően nem

kulcsterületként tekintünk

 Első példánk

 Erdészeti terület

 IoT megoldások alkalmazása

 Lehetőségek
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Agrárium, erdészet, klíma
Borovics Attila, NAIK-ERTI Tömösvári Imre, AutSoft Kft. 
Budapest, 2016. december 6.
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„Alapigazságok” 
bizonyítás nélkül

Idealizált múlt felé irányuló figyelem 
Optimális állapot feltételezése a jövőben

Earth (The Earthly Paradise) Jan Brueghel (1608-1609) 
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„Alapigazságok” 
bizonyítás nélkül

Idealizált múlt felé irányuló figyelem 
Optimális állapot feltételezése a jövőben

Ezzel szemben

• csökkenő nyári csapadék

• átlagot meghaladó hőmérséklet emelkedés

• legfontosabb állományalkotó fafajunk többsége 
eléri a szárazsági határát 

• vagyis már kis változás is jelentősen érinti az 
őshonos fajaink többségét

Earth (The Earthly Paradise) Jan Brueghel (1608-1609) 
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A termőhely időben 
változó tényező

A fő növekedési időszak és a kritikus 
hónapok időjárási viszonyai 
meghatározzák a fák szervesanyag-
képzését és vitalitását:

FAI = 100 · HVII-VIII / (CSV-VII + CSVII-VIII)
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DöntésTámogatási Rendszer 
DTR
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DöntésTámogatási Rendszer 
DTR
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DöntésTámogatási Rendszer 
DTR
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A jövő már elkezdődött

szárazsági határon kis változás is 
döntő hatású lehet

sík területen 2-3 fok emelkedés 
több száz km földrajzi távolságnyi 
változás eredményez

• fajon belüli alkalmazkodott 
származások tudatos 
használata

• állománykiegészítés, 
alátelepítés

• fafajcserés szerkezetátalakítás

Czimber & Mátyás, 2016
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Mért adatok és 
feladatok

Mérőállomások az ország 6 pontján
• Hőmérséklet

• Páratartalom

• Csapadék

• Szél

• Napsütéses órák száma

• Talaj nedvessége és hőmérséklete

• Üzemeltetési adatok (GSM jelerősség, 
akkumulátor)

Feladatok
• Szenzoradatok gyűjtése, tárolása

• Nyers adatok grafikus megjelenítése, 
összehasonlítás

• Számított értékek és modellek 
készítése

• Szabályrendszer alapú értesítések

• A teljes rendszer felügyelete
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Képességek
SensorHUB oldal

• Adatok fogadása valós időben, nagy 
mennyiségben is

• Azonnali feldolgozás, szűrés, riasztások

• Megbízható és biztonságos adattárolás

• Dashboard felületek kiszolgálása, 
testreszabható nézetek

• Mindez újrahasznosítható, alaposan 
kitesztelt és már többször használt 
modulokból

Domain alkalmazásokDomain alkalmazásokDomain alkalmazások

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

IOT rendszer

felügyelete 

(OSS/BSS)
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Képességek
Felügyeleti oldal

• Eszköznyílvántartás

• Szenzorok

• Szerverek

• Teljes IT infrastruktúra

• End-to-end monitorozás és felügyelet

• Teljesítménymérés

• Riasztások

Domain alkalmazásokDomain alkalmazásokDomain alkalmazások

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

IOT rendszer

felügyelete 

(OSS/BSS)



Hogyan?
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Élő demonstráció



ERTI demonstrációs alkalmazás – NETinv felület
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ERTI demonstrációs alkalmazás – NETinv felület
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ERTI demonstrációs alkalmazás – Térképes nézet
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ERTI demonstrációs alkalmazás – Adatmegjelenítés
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ERTI demonstrációs alkalmazás – Adatösszehasonlítás
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Talajvíz egyensúlyi 
modell

Vödör modell
• Kezdeti vízmennyiség

• Csapadék

• Párolgás

Kiszáradás, túlcsordulás?



ERTI demonstrációs alkalmazás – Modellszámítás
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ERTI demonstrációs alkalmazás – Értesítések
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ERTI demonstrációs alkalmazás – Értesítések
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Célok

 Adatok fogadása valós időben, nagy mennyiségben is

 Azonnali feldolgozás, szűrés, riasztások

 Éghajlatfelületek validálása

 Megbízható és biztonságos adattárolás

 Dashboard felületek kiszolgálása, testreszabható nézetek

A megoldás

 Interaktív webes alkalmazás

 Nyers és származtatott adatok dinamikus megjelenítése

 Szabály alapú értesítések

Előnyök

 Újrafelhasználható már bevált modulok

 Gyors fejlesztés

 End-to-end megoldás

Összegzés, konklúzió
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Az IoT megoldások fontos szerepet tölthetnek be 

a versenyképes mezőgazdaságban és a 

fenntartható erdőgazdálkodásban



Köszönjük a figyelmet!



 Rengeteg potenciált tartogat az IoT ipari felhasználása is, az Ipar 4.0

 A digitalizálás, gyártásautomatizálás nemcsak a multinacionális gyárak,

hanem a KKV-k számára is számos előrelépési lehetőséggel kecsegtet

 Második példánk

 Faipar – bútorgyártás

 IoT megoldások alkalmazása

 Kihasználtság, hatékonyság növelés
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2. demonstráció: Gyártásszervezés támogatása a faiparban



Gyártásszervezés támogatása a faiparban
Alpár Tibor, Pödör Zoltán, NymE-SKK

Németh Pál, Hóbor Sándor, FABAK Kft. 
Budapest, 2016. december 6.



 A faipar egy tipikus hagyományos iparág, amely sok manuális
munkafázissal, nagy élő munkaerővel rendelkezik
klasszikusan

 Mára a hazai faipar egy igen fregmentált szerkezetű iparág,
igen széles területekkel: fűrészipar, lemezipar, bútorgyártás,
épület-asztalosipar, faházépítés, stb.

 Az ágazat szerkezete is igen változatos, de jellemzően KKV
alapú, kevés a nagyvállalat, ugyanakkor sok a mikro
vállalkozás is

A hazai faipar szerkezete
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 Az ágazat számos területen egyre jobban megjelenik, hogy
tömeggyártási technológiával személyes igényeket kielégítő
termékeket kell létrehozni

 Nyugat-Európa faiparában a jelentős automatizáltság, az Ipar
4.0 bevezetése már megkezdődött, erre a gép és technológia
szállítói felkészültek

 A versenyképesség fenntartása, különösen, mivel a bevételek
jelentős része export alapú, az Ipar 4.0 (általánosan az IoT)
szakterületi alkalmazásával biztosítható

 Mára a hagyományos faipar is high-tech iparággá alakult –
avagy azzá kell alakítani, hiszen a lehetőség ehhez adott

Ipar 4.0 és faipar
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Homag
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• A vevő az otthonában az interneten kiválaszthatja,
megtervezheti, összerakhatja bútorát

• A gyártósor 100 m hosszú és 1000-1500 egyedi alkatrész 
legyártására képes egy műszakban

• Ferroton Kft. (részben)



 Conturex ablakgyártó központ
 Egyedi megrendelések komplett teljesítése egyetlen megmunkálóközponton, 

a tömegtermelés kapacitásával

 HolzTeam Kft.

 Jankó Kft.

Weinig

37



• Két préses automata gépsor 46 millió m2/év (váltja a 4 sort, 
amelynek összkapacitása 7 millió m2/év volt)

FALCO – forgácslap / MDF lamináló sor
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Mintarendszer feladat

 Megkezdett vállalati fejlesztés

 Árammérő szenzorok elhelyezése

 Cél: gépkihasználtsági, energiahatékonysági adatgyűjtés

 Mintarendszer hozzájárulás

 Egységes adatgyűjtő környezet kialakítása (SensorHUB, rendszerfelügyelet)

 Vezetői döntéstámogatás, riportok

 Továbblépési feltételek megteremtése

 Valós idejű jelzések lehetőségének megteremtése (pl. géphibára utaló

energiafogyasztás növekedés, energiafelhasználási küszöbértékek túllépése)

 Visszamenőleges, hosszabb adatsorokra mélyebb elemzési lehetőségek

 Új eszközök, adatok rendszerbe kapcsolási lehetőségének kialakítása

39



Általános megoldás – FABAK mintarendszer
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A mintarendszer elemei

 Árammérő szenzorok a FABAK Kft. 6 fontos gépén
 Lap szabászgép

 CNC marógép

 Nagy asztali körfűrész

 Kis asztali körfűrész

 Kompresszor

 Szövet-szabászgép

 Online adatgyűjtés – továbbítás – tárolás – feldolgozás

 4 aktív MPort, 6 szenzor

 Jelenleg áramfelvétel adatok, 10 másodpercenkénti on-line mérés

 CNC szövet-szabászgép: adatok szövegfájlból történő off-line feldolgozása
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Kliens oldal felügyelete a mintarendszerben

FABAK alkalmazás

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

IoT rendszer

felügyelete 

(OSS/BSS)
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SensorHUB felügyelet a mintarendszerben

FABAK alkalmazás

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

IoT rendszer

felügyelete 

(OSS/BSS)
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FABAK specifikus PVSR eredmények

FABAK SensorHUB Cassandra diszk használat FABAK SensorHUB HDFS diszk használat
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Általános PVSR SensorHUB rendszerfelügyelet

SensorHUB, általános HDFS diszk használat

SensorHUB, általános CPU használat
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Alaprendszer eredménymegjelenítések – Egy munkanap
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Eredmények a mintarendszerben

FABAK alkalmazás

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

Eredmények

 Napi (műszak), heti, (havi, éves stb.) riportok

 Rövid idejű (órai stb. riportok), valós idejű jelzések,
riasztások megalapozása

 Árammérési és szövegfájlban kapott adatok
összekapcsolása
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Órás riport

48



Műszakos/napi riport
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Összekapcsolás
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 Egységes, SensorHUB és rendszerfelügyelet alapú infrastruktúrán

 Szenzoradatok folyamatos gyűjtése, tárolása

 Adatok feldolgozása, riportok készítése

 A létrehozott megoldás lehetőséget nyújt

 A feldolgozott adatokra alapozott riasztási funkciók kialakítására

 A struktúrába bevonható gépek, szenzorok számának jelentős növelésére

 Meglévő és további gépekből kinyerhető adatok összekapcsolására

 Termékekhez, műszakokhoz, személyekhez kapcsolódó adatok bekapcsolására

 Mélyebb (géphasználati, energiafelhasználási, energiaracionalizálási) elemzésekre

 Előrejelzésekre, normakontrollra, termelésprogramozásra

 Cél a teljes termelési folyamat IoT alapú támogatása

Összegzés, konklúzió
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Adott ipari környezetben KKV-k működését 

befolyásoló, továbbfejleszthető megoldások már 

olcsó IoT eszközökkel is megvalósíthatók



FABAK – Nagykanizsa

 Az egyik legjelentősebb magyar 

tulajdonú kárpitos vállalkozás
 17 év,

 80 jól felkészült munkatárs,

 Két üzem közel 3 000 m2

 Több mint 1 Mrd Ft-os nettó éves árbevétel 2015-ben.

 Jelentős külföldi megrendelések, 90% feletti export arány

 Növekvő partner és termékszám

 Folyamatban lévő jelentős fejlesztések, beruházások
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Vállalati kihívások

 Új termelőeszközök beruházása, gyártásba állítása

 A termelési, értékesítési folyamat egységes rendszerben

kezelése

 Informatikai oldalról különböző technológiai szintet jelentő

eszközök
 Manuálisan vagy szenzorok felszerelésével érhetőek el adatok,

 Új beruházások, modern eszközök; 2016 október végén mintegy 60 mFt

értékben; összesen kb. 350 mFt eszköz és ingatlan érték.

 Olyan informatikai fejlesztésekre van szükség, amelyek

képesek összekapcsolni a régi és az új eszközök felügyeletét,

ezzel is biztosítva a fokozatos bővülés lehetőségét
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 A kialakított mintarendszerrel, annak horizontális, vertikális
bővítési lehetőségeivel a konkrét vállalat, konkrét kérdéseire
adott konkrét megoldásokkal, közvetlen támogatást kapunk

 A mintarendszerrel iparági (pl. PANFA - Pannon Fa- és
Bútoripari Akkreditált Innovációs Klaszter), sőt iparágon
túlmutatóan is a KKV-k számára az IoT alkalmazásának
lehetőségeire elérhető és hasznos példákat mutatunk fel

Záró gondolatok
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Köszönjük a figyelmet!



3. demonstráció: Heterogén szenzorkörnyezet

 IoT szenzorok, eszközök és technológiák sokfélesége, együttélése

 Jelentős kihívást jelent ezen összetett környezet egységes kezelése
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 Harmadik példánk

 IoT tesztbed, amely

 alkalmas különféle IoT szenzorok,

eszközök és technológiák tesztelésére,

kipróbálására;

 a NETvisor Zrt. partnerei számára egy

IoT tesztkörnyezetet biztosít.



Heterogén szenzorkörnyezet
Barabás Péter, NETvisor Zrt. 
Budapest, 2016. december 6.



Az IoT demonstrációs rendszerünk architekturális felépítése
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Az IoT demonstrációs rendszerünk fizikai kialakítása
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 Gyártók
 Libelium

 MultiTech

 Ubiquiti

 Raspberry

 Területek (domain)
 Épület automatizálás

 Időjárás

 Energiagazdálkodás

 Vízminőség

 Kommunikációs 
technológiák
 LoRa

 ZigBee

 WiFi

 Ethernet

 3G



 Felderítés

 Nyilvántartás

 Teljesítmény monitorozás

Demonstrált rendszerfelügyeleti komponensek
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Domain alkalmazásokDomain alkalmazásokDomain alkalmazások

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

IOT rendszer
felügyelete 
(OSS/BSS)



 A nyilvántartás egyik legfontosabb adatforrása

 Különböző mélységek
 Kiszolgáló hálózat elemei

 Szenzor átjátszók

 Szenzor csomópontok

 Szenzorok

 Kihívások
 Nem IP képes eszközök

 Gyártóspecifikus tárolási formák

 Különböző közvetett kommunikációs megoldások

Felderítés – IP Explorer
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Alkalmazási példák
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Domain alkalmazásokDomain alkalmazásokDomain alkalmazások

SensorHUB

Adatbróker

Hálózat

Szenzorok

IOT rendszer
felügyelete 
(OSS/BSS)



 Eltérő földrajzi helyen lévő 
Libelium környezeti szenzorok
 Hőmérséklet, pára, szén-dioxid, stb.

 LoRa bázisállomás ill. felhő 
szolgáltatás

 A mért értékek eltérésének 
vizsgálata

Időjárás szcenárió
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Külvárosi környezet

Belvárosi környezet



 Eltérő földrajzi helyen lévő 
Libelium környezeti szenzorok
 Hőmérséklet, pára, szén-dioxid, stb.

 LoRa bázisállomás ill. felhő 
szolgáltatás

 A mért értékek eltérésének 
vizsgálata

Időjárás szcenárió
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Külvárosi környezet

Belvárosi környezet



 Eltérő földrajzi helyen lévő 
Libelium környezeti szenzorok
 Hőmérséklet, pára, szén-dioxid, stb.

 LoRa bázisállomás ill. felhő 
szolgáltatás

 A mért értékek eltérésének 
vizsgálata

Időjárás szcenárió
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Külvárosi környezet

Belvárosi környezet

Hőmérséklet - külterület

Hőmérséklet - belterület



 Intelligens épület
 az épület szenzorokkal történő felszerelése

 a szenzorok mérési adatainak kiértékelése

 szükség esetén beavatkozás

 Intelligens épület IoT megoldások előnyei
 hatékony és környezetkímélő üzemeltetés

 biztonságos és ergonomikus munka- és
lakókörnyezet biztosítása

 távfelügyelet és automatikus beavatkozás

Okos épület szcenárió
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 A demonstráció célja: az épület erőforrások rendellenes használatának detektálása
 pl.: riasztás, ha működő klíma mellett kinyitjuk az ablakot

 Ubiquiti mFi Smart Building termékek
 ablaknyitást érzékelő szenzor

 árammérők – a klíma működésének
detektálására

 beltéri hőmérséklet mérő

 Libelium környezeti szenzorok
 kültéri hőmérséklet

 Raspberry Pi SenseHat
 RGB LED mátrix – vizuális visszajelzéshez

 környezeti szenzorok

Okos épület szcenárió
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Adatgyűjtés, kiértékelés, riasztás
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Mért értékek Klíma árammérő



Adatgyűjtés, kiértékelés, riasztás
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Mért értékek Klíma árammérő

Határérték

Határérték-túllépés
időablaka



Adatgyűjtés, kiértékelés, riasztás
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Mért értékek

Nyitott ablak

Zárt ablak

Klíma árammérő

Ablak állapot

Határérték

Határérték-túllépés
időablaka



Adatgyűjtés, kiértékelés, riasztás
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Mért értékek

Nyitott ablak

Zárt ablak

Belső hőmérséklet

Klíma árammérő

Ablak állapot

Hőmérséklet

Határérték

Határérték-túllépés
időablaka



Adatgyűjtés, kiértékelés, riasztás
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Mért értékek

Nyitott ablak

Zárt ablak

Belső hőmérséklet

Klíma árammérő

Ablak állapot

Hőmérséklet

Riasztás

Határérték

Határérték-túllépés
időablaka



Adatgyűjtés, kiértékelés, riasztás
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Mért értékek

Nyitott ablak

Zárt ablak

Belső hőmérséklet

Klíma árammérő

Ablak állapot

Hőmérséklet

Riasztás

Határérték

Határérték-túllépés
időablaka



 SenseHat LED mátrixán megjelenítünk egy üzenetet

 A szenzor-adatbrókeren keresztül érhető el, az erre a célra 
dedikált üzenetsorban

Visszacsatolás – beavatkozás

80



 Egy nagyméretű komplex szenzorrendszer tipikus kihívásait 
és ezek megoldásait demonstráltuk

 Inhomogén szenzorhálózat
 Többféle gyártó

 ‘Multidomain’ környezet: időjárás, energiagazdálkodás, okos otthon, stb.

 Rádiós és vezetékes kommunikációs technológiák

 Egységes rendszerfelügyelet
 Felderítés

 Közös nyilvántartás

 Monitorozás

 Különböző forrásból érkező szenzor adatok egységes 
kezelése és kiértékelése

 Visszacsatolás – beavatkozás

Összegzés, konklúzió
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 Egy nagyméretű komplex szenzorrendszer tipikus kihívásait 
és ezek megoldásait demonstráltuk

 Inhomogén szenzorhálózat
 Többféle gyártó

 ‘Multidomain’ környezet: időjárás, energiagazdálkodás, okos otthon, stb.

 Rádiós és vezetékes kommunikációs technológiák

 Egységes rendszerfelügyelet
 Felderítés

 Közös nyilvántartás

 Monitorozás

 Különböző forrásból érkező szenzor adatok egységes 
kezelése és kiértékelése

 Visszacsatolás – beavatkozás

Összegzés, konklúzió
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Összetett, inhomogén szenzorokat tartalmazó 

IoT rendszerek csak megfelelő felügyeleti 

eszközökkel üzemeltethetők hatékonyan

A NETvisor Zrt. rendelkezik az ehhez szükséges 

rendszerfelügyeleti komponensekkel



Köszönöm a figyelmet!



Üzenetek
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Adott ipari környezetben KKV-k működését 

befolyásoló, továbbfejleszthető megoldások 

már olcsó IoT eszközökkel is megvalósíthatók



‘Enjoy your coffee break!’


