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Általános hálózati technológiák
• Alapok



A modern hálózatok ma már minden épületben alapfelszereltségnek számítanak, és az informatikai infrastruktúra
szerves részét képezik.

Különbséget kell tenni a következők között:

• Vezetékes hálózatok

• Vezeték nélküli hálózatok

A modern hálózatokat a BA irányítási és automatizálási szintjei közötti kommunikációra használják.

Hálózati technológiák
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Példa egy tipikus kommunikációs hálózatra
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Source: based on: Kurose, Ross: Computernetzwerke, Pearson

Home Network

company network



A modern hálózati technológiát a digitális kommunikáció jellemzi

• Kommunikációs formák:
• pl. szöveg, hang, kép, videó, ...

• Megvalósítás hardver- és szoftverrendszereken keresztül

• Digitális kommunikáció mikroelektronikai és számítógépes alapokon

• A számítógépes hálózatok számítógépek közötti kommunikáción alapulnak.

• A kommunikációs hálózatok (adathálózatok) lehetővé teszik az információk (adatok) cseréjét távoli felhasználók vagy
alkalmazások között.

Hálózati technológiák
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Digitális kommunikáció



Unicast

• Egy adó egy vevőnek sugároz.

• A partnerek pont-pont kapcsolaton keresztül kommunikálnak.

• Jellemző a telefonálásra, a klasszikus internetes alkalmazásokra (például e-mail).

Hálózati technológiák
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Kommunikációs kapcsolatok



Broadcast

- Egy adó a hálózat összes résztvevője felé továbbítja a jelet.

- Egy kommunikációs partner nagyszámú "potenciálisan minden" (általában ismeretlen) vevőt szólít meg.

- jellemző a rádióra, televízióra, WLAN-ra

Hálózati technológiák
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Kommunikációs kapcsolatok



Multicast

- Egy adó egyidejűleg sugároz egy vevőcsoportnak.

- tipikusan videó streaming esetén

Hálózati technológiák
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simplex

- Irányított működés

- Csak egy irányba történő átvitel lehetséges

- pl. érzékelők, csipogók

Hálózati technológiák
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A kommunikáció formái



fél-duplex

- Váltakozó működés

- Az átvitel mindkét irányban lehetséges, de mindig csak váltakozva

- pl. eredeti helyi hálózatok

Hálózati technológiák
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A kommunikáció formái



duplex

- Bármilyen átvitel lehetséges mindkét irányban

- pl. telefon, modern helyi hálózatok

Hálózati technológiák
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A kommunikáció formái



Peer-to-Peer-Arhitektúra

- Minden résztvevő (számítógép) egyenlő jogokkal rendelkezik

- Viszonylag gyors és költséghatékony

- Nincs hierarchia

Hálózati technológiák
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Arhitektúra



Client-Server-Arhitektúra

- A hálózat résztvevői közötti kommunikáció elvét írja le.

- A kliens mindig kapcsolatot létesít a szerverrel

- A kliens kérést intéz a kiszolgálóhoz

- A kiszolgáló kiértékeli a kérést és választ ad

Hálózati technológiák
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Arhitektúra



Csillag és fa topológia

- A folyamatok központi irányítása

- Switch átveszi az adatcsomagok elosztási funkcióját.

- Nincs redundancia

- Könnyen bővíthető, nagy megbízhatóság

- A fa topológia kiterjesztett csillagtopológia

Hálózati technológiák
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Topológia



Különböző típusú hálózatok a technológiák és korlátozások (pl. hatótávolság és kiterjedés) miatt.

• PAN - Personal Area Network: személyre szabott hálózat, pl. Bluetooth

• LAN - Local Area Network: helyi hálózat, pl. Ethernet.

• MAN - Metropolitan Area Network: regionális hálózat

• WAN - Wide Area Network: nyilvános hálózat, pl. ISDN

• GAN - Global Area Network: globális hálózat, például az internet.

- Egy LAN résztvevője egyben egy MAN vagy WAN résztvevője is.

- Nincs 100%-os elhatárolás a hálózatok között

Hálózati technológiák

17

Hálózat méretei



Általános hálózati technológia
Szabványok és protokollok



• A 802 az Institute of Electrical and Electronics Engineers egyik projektcsoportjának száma.

• Az elektromos és műszaki szakemberek és szakértők nemzetközi szervezete.

• A 802 projekt a helyi hálózatok szabványosítását és továbbfejlesztését uralja.

• több mint 423 000 tag több mint 160 országban ( 2016-ban)

• Projektalapítás (802) a hetvenes években

Hálózati technológiák
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IEEE 802



Kivonat a 802 projektből:

• 802.1 Magas szintű interfészek (Internetworking)

• 802.2 Logikai kapcsolatvezérlés

• 802.3 CSMA/CD (Ethernet)

• 802.11 Vezeték nélküli LAN

• 802.14 Szélessávú kábeltelevízió

• 802.15 Vezeték nélküli személyi hálózat (pl. Bluetooth)

• * nem teljes!

Hálózati technológiák
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• CSMA/CD

• Hálózati technológiák családja a LAN és a WAN területén

• Eredetileg koaxiális kábel, ma réz (sodrott pár) és optikai kábel.

• Kiterjesztések (többek között):
- 208.3u Fast Ethernet
- 802.3z Gigabit Ethernet
- 802.3af Power over Ethernet

Hálózati technológiák
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IEEE 802.3 "Ethernet"



• IEEE szabvány a rádióhálózatokban történő kommunikációra

• Hozzáférési pont

• Hálózati név - "Service Set Identifier", SSID

• Vezeték nélküli elosztórendszer (WDS) és ismétlés lehetséges

Hálózati technológiák
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IEEE 802.11 "WLAN"

https://www.cisco.com/c/de_de/products/wireless/access-points/index.html
https://eu.dlink.com/de/de/products/dwl-6610ape-
wireless-ac1200-dualband-unified-access-point



• WEP
- Wired Equivalent Privacy, már nem biztonságos!

• WPA/WPA2
- Wi-Fi védett hozzáférés
- A legszélesebb körben használt, először 2008-ban törték fel.
- Kellően hosszú és összetett kulcs esetén még mindig biztonságosnak tekinthető.

• WPA3
- 2018 óta a legújabb szabvány
- még nem elterjedt
- Az első biztonsági réseket már felfedezték
- https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security

Hálózati technológiák
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IEEE 802.11 "WLAN"

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security


* Standard előkészítés alatt

Hálózati technológiák
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IEEE 802.11 "WLAN"



• A protokollok határozzák meg a rendszerek közötti kommunikációs folyamatot.

• Meghatározza a kommunikáció szerkezetét, az információcsere és a kommunikáció befejezésének módját.

• Egy protokoll általában egy adott réteghez van rendelve

• Minden réteg a kommunikáció egy bizonyos részproblémáját oldja meg.

• A hálózati technológiában: ISO/OSI-7 rétegmodell

Hálózati technológiák
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Protokolok



• A gyártófüggetlen kommunikáció referenciamodellje

• ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

• OSI: nyílt rendszerösszeköttetés

• Minden réteg egy adott feladathoz van rendelve

Hálózati technológiák
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Protollok - ISO/OSI-7

https://mycodecamp.blogspot.com/2019/10/7-layer-of-osi-model.html



TCP/IP:

Protokollcsalád az adatcsomagok átkapcsolására és továbbítására LAN/WLAN-ban 

Egymásra van szükségük

De: Valójában két különböző protokoll:

• Transmission Control Protocol (TCP) 

• Internet Protocol (IP)

TCP protocol

Hálózati technológiák
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TCP- Protokoll és IP- Protocol
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Protokollok - Példa IPv4



• Kapcsolatorientált protokoll az alkalmazások leképezéséhez és az adatáramlás vezérléséhez

• Feladóként: Átveszi az adatfolyamot az alkalmazástól, több csomagra osztja, fejléccel látja el őket, és továbbítja az IP 
protokollnak.

• Címzettként: fogadja az adatokat, újra összerakja és továbbítja az alkalmazásnak.

Hálózati technológiák
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Protokollok - TCP



Általános hálózati technológia
Hálózati hardver



- Passzív hálózati elemek

Hálózati kábel

Patch panel

- Aktív hálózati komponensek

Hálózati interfész kártya (NIC) 

Switch

Hozzáférési pont

Router

Hálózati technológiák
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Csavart érpáras kábel

• Rézkábelek keresztezett, sodrott vagy sodrott huzalpárokkal

• Szigetelés és árnyékolás az interferencia ellen

• Különböző kategóriák

• Kábelhossz ~100m max.

Hálózati technológiák
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Hardver - Hálózati kábel

By Original: Uwe Schwöbel (de:Datei:UTP-Kabel.png)English translation: Deelkar (File:UTP-cable.png)
Vector conversion: Svgalbertian. - de:Datei:UTP-Kabel.png, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8825122



Csavart érpáras kábelek - Kategóriák

- EIA/TIA 568 (USA)

- ISO/IEC 11801 (international)

- EN 50173 (Europe)

Hálózati technológiák
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Hardver - Hálózati kábel



Optikai kábel

• műanyag, kvarc vagy üvegszál

• Jelátvitel fényimpulzusokkal

• Az optikai kábel nagyon érzékeny

• Figyeljen a beépítési sugárra!

• 1000BASE-SX: 850 nm hullámhosszúság

• 1000BASE-LX: 1350 nm hullámhossz

• OM1 - OM4

• OS1 és OS2

Hálózati technológiák
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Hardware

From Buy_on_turbosquid_optical_break_out.jpg: Cable masterderivative work: Srleffler (talk) –
Buy_on_turbosquid_optical_break_out.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7029424

Structure of fibre optic cable



Szerelőkábel:

- Az épületben történő fix telepítéshez

- Réz: Csatlakozás patch panelhez vagy hálózati aljzathoz

- LWL: csatlakoztatás FCT elosztópanelhe

Patch kábel:

- Hálózati eszközök közvetlen csatlakoztatásához

- Előre összeszerelt csatlakozókkal

Hálózati technológiák
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Hardver - Hálózati kábel



Strukturált kábelezés az EN 50173 szabvány szerint

Hálózati technológiák
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Hardver - strukturált kábelezés



• Hálózati kábelek csatlakozási pontjai

• Csatlakozó aljzat a végberendezésen (pl. az irodában)

• Patch mező (pl. szerverterem)

• A kábelnek, a csatlakozóaljzatnak és a patch-mezőnek azonos kategóriájúnak kell lennie.

• Teljes rendszer kategóriája = egy rendszer leggyebgébb kategóriája. 

Hálózati technológiák
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Hardver - csatlakozódoboz és patch panel



• Interfész a számítógép és a hálózat között

• Világszerte egyedi cím (MAC-cím)

• Különböző kialakítások:

• az alaplapba integrálva

• Telepítőkártya

• USB modul

Hálózati technológiák
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Hardver - Hálózati interfész kártya (NIC)

From Echoray, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1972301



• Több állomás csatlakoztatása egy hálózaton

• Elosztó az Ethernet-hálózatban az adatcsomagok számára

Hub és switch közötti különbség:

Hub: 
• Az adatokat az összes csatlakoztatott résztvevőnek elküldi Broadcast
• Nincs csomagszűrés
• Már nem korszerű!

Switch:
• Az adatokat célzottan küldi a megfelelő portokra - Unicast, Multicast és Broadcast.
• "Tanulási fázis" indításkor Ismeri az összes csatlakoztatott résztvevőt. 
• pont-pont kapcsolatok
• Sokkal nagyobb sávszélesség lehetséges, mint a hubok esetében

Hálózati technológiák
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Hardware - Hub / Switch 



https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/
900-series-integrated-services-routers-isr/index.html

• Az OSI-modell 3. rétegén működik

• Több hálózatot kapcsol össze egymással, és az adatcsomagokat a hálózatok között a következők segítségével továbbítja::
1. meghatározza a rendelkezésre álló útvonalakat
2. A legmegfelelőbb útvonal kiválasztása különböző szempontok figyelembevételével
3. Fizikai kapcsolatot létesít más hálózatokkal
4. Az átviteli technológiához igazított adatcsomagok

• További tűzfalfeladatok elvégzésére képes

Hálózati technológiák
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Hardware - Router

https://www.hpe.com/de/de/product-catalog/
networking/networking-routers.hits-12.html



A szerelőkábelek és a patch-kábelek megkülönböztetése

Szerelőkábel:

- Az épületben történő fix telepítéshez

- Réz: Csatlakozás patch panelhez vagy hálózati aljzathoz

- LWL: csatlakoztatás FCT elosztópanelhez (szálcsatlakozó tálca)

Patch káble:

- Hálózati eszközök közvetlen csatlakoztatásához

- Előre összeszerelt csatlakozókkal

Hálózati technológiák
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Hardware – Hálózati kábelek



Hálózati protokollok az épületgépészetben
• Modbus
• OPC
• Profibus / Profinet
• BACnet



• ModBus RTU ! RS485
• ModBus ASCII ! RS485
• ModBus TCP/UDP ! Ethernet

• A Modbus TCP/UDP szintén szerves részét képezi az irányítási és az automatizálási szintek közötti kommunikációnak.

• Nagyon egyszerű protokoll, könnyen implementálható mikrokontrollerbe

Protokollok az épületgépészetben
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ModBus - Ipari kommunikációs busz



• Klasszikus OPC szabvány (OPC DA), amely a Microsoft Windows D-COM komponenseken alapul.

• Eredetileg gyártóspecifikus vezérlőrendszerek és vezérlőrendszerek összekapcsolására készült.

• A gyártók szolgáltatják az OPC-kiszolgálót, a vezérlőrendszer (SCADA) az OPC-klienst.

Protokollok az épületgépészetben
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OPC



Protokollok az épületgépészetben
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OPC



• A Classic OPC-DA Windows számítógépet igényel
• Az OPC szervert és a SCADA rendszert ugyanazon a számítógépen kell üzemeltetni.

• OPC - UA: Egységesített architektúra "OPC 2.0".
• a legújabb M2M kommunikációs protokoll, az ipar 4.0 gerince.
• jelentősen eltér a korábbi OPC specifikációtól
• Az első specifikáció elfogadása 2006 őszén
• Már nem a Microsoft technológián alapul, hanem nyílt forráskódúvá vált

Protokollok az épületgépészetben
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Az iparban már meglévő technológiát egyre gyakrabban használják a vezérlőrendszerek hálózatba szervezéséhez

Profibus:
• A Siemens által kifejlesztett
• A PLC-rendszerek és az automatizálási technológiai komponensek közötti kommunikációhoz
• 2-vezetékes busz

Profinet:
• A PROFIBUS Ethernet alapú továbbfejlesztése
• Nagy átviteli sebesség, diagnosztikai funkciók és további eszközinformációk
• Speciális Ethernet chipeket igényel

Protokollok az épületgépészetben
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PROFIBUS - PROFINET



• A BACnet az Building Automation and Control Network rövidítése. 

• A BACnet egy adatprotokoll az épületautomatizálás különböző rendszereinek és termékeinek adatcseréjére és hálózatba
kapcsolására. 

Protokollok az épületgépészetben
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BACnet



• A BACnet-et az ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineering) fejlesztette ki Amerikában 1987 óta.

• A BACnet-et az épületautomatizálásban adatátvitelre és a különböző rendszerek és
termékek közötti kapcsolatra használják.

• A BACnet a hálózati szabványok és hálózati topológiák széles skáláját támogatja, 
beleértve az IP protokollt is.

• 2003 januárjában a BACnet beépült az ISO 16484-5 szabványba.

• Küldetés: A különböző gyártók termékei közötti átjárhatóság egy gyártótól független
protokoll alkalmazásával az épületautomatizálási alkalmazásokban

Protokollok az épületgépészetben
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BACnet



• A BACnet világszerte elfogadott - a BIG EU képviseli az európai érdekeket

• Időközben 1232 gyártó világszerte ( 2020. május)

• A gyártók listája: http://www.bacnet.org/VendorID/BACnet%20Vendor%20IDs.htm

• nincs licencdíj, nincs szükség speciális hardverkomponensekre

• Főként a fűtési/szellőzési/légkondicionálási ágazatban történő forgalmazás.

• Az objektummodell teszi a BACnet-et összetetté

• Az átjárhatóságot tanúsított tesztek biztosítják.

• Az adatátvitel a BACnet segítségével rendkívül hatékony és csökkenti a hálózati 
terhelést (lásd Modbus polling).

Protokollok az épületgépészetben
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BACnet



Ennek a szabványnak a célja a következők meghatározása:

• a fűtés, szellőzés, légkondicionálás, hűtés (HVAC&R) és egyéb épületgépészeti szolgáltatások felügyeletére és vezérlésére 
használt számítógépes rendszerek adatkommunikációs szolgáltatásai és protokolljai 

• az ilyen eszközök között kicserélt információk absztrakt, objektumorientált ábrázolása, megkönnyítve ezáltal a digitális 
irányítástechnológia alkalmazását és használatát az épületekben 

Protokollok az épületgépészetben
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• A BACnet-termékek gyártói egy elismert és akkreditált
tesztközpontban végzett megfelelőségi tesztekkel
bizonyíthatják, hogy eszközeik megfelelnek az ISO 16484-5 
BACnet-szabványnak. A teszteket egységesen a BTL 
tesztterv és az ISO 16484-6 BACnet tesztelési szabvány
szerint végzik.

• PICS (protokollmegfelelőségi nyilatkozat): Ez a 
dokumentum a BACnet eszköz tulajdonságait írja le (pl. 
átviteli médium, profil, támogatott objektumtípusok, BIBB-k, 
karakterkészletek, ...). 

Protokollok az épületgépészetben
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BACnet



Protokollok az épületgépészetben
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BACnet - Plugfest



• BACnet IP vagy BACnet MS/TP

• A BACnet routerek mindkét kommunikációs típushoz csatlakoztathatók

• Címzés az IP-cím mellett BACnet-ID-vel kiegészítve eszközönként

Protokollok az épületgépészetben
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BACnet - Adatátvitel

Control element PLC mit BACnet BACnet-Router



Az "analóg bemenet" objektumtípus tulajdonságai

(BACnet szabvány)

Tipikus példa:

Present_Value

Units.....................................Volts

Resolution.........................0.1

High_limit...........................10

Low_limit............................2

... 

(up to 30 properties each object)

Protokollok az épületgépészetben
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BACnet - Objektumok és tulajdonságok



Protokollok az épületgépészetben
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BACnet -Cél
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BACnet - Területek

[Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hübner: Building 
automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet. 
Munich: Carl Hanser publishing house GmbH & Co. KG; Edition: 3 (May 
9, 2016); Figure 5.58 Example for the query of a BACnet device].



Minden eszközprofil a BIBB-k egy meghatározott részhalmazát képviseli, amelyet a gyártó további szolgáltatásokkal bővíthet.

Protokollok az épületgépészetben
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BACnet - Eszközprofilok



• A BACnet mérnöki tevékenység összetettebb, mint a klasszikus mérnöki tevékenység.

• A BACnet folyamatosan javul és fejlődik
- 135-2016 (BACnet-2012, Ver. 1, Rev. 19)
- 135-2012 (BACnet-2012, Ver. 1, Rev. 14)
- 135-2010 (BACnet-2010, Ver. 1, Rev. 12)
- 135-2008 (BACnet-2008, Ver. 1, Rev. 7)
- 135-2004 (BACnet-2004, Ver. 1, Rev. 4)
- 135-2001 (BACnet-2001, Ver. 1, Rev. 2)

• A klasszikus épületgépészeti területek mellett egyre több más területet is integrál
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A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek
nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


