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Internet koncepció
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Internet of Things

 Az Internet of Things ( IoT ) egy világméretű számítógép-hálózaton ( 
Internet ) szabványos protokollok segítségével összekapcsolt egyedi 
címmel rendelkező objektumok összességeként definiálható

 Míg a jelenlegi Internet valójában inkább egységes 
végberendezésekkel jellemezhető, addig az IoT várhatóan sokkal 
nagyobb heterogenitást mutat e tekintetben és funkcionalitásban, 
technológiában és alkalmazási területekben teljesen eltérő 
objektumok képezik a kommunikációs környezetet

 Természetesen a rádió frekvenciás azonosítási technológia – az RFID –
és  ezzel kapcsolatos más azonosítási technológiák tekinthetők az IoT 
alapjának, amelyek a logisztikai és kereskedelmi alkalmazásokban 
kerültek bevezetésre - elsősorban a vonalkód kiváltására. Ugyanakkor 
az RFID egy  aktív komponenseket tartalmazó technológia, amely 
sokkal több lehetőséget hordoz magában, mint egy egyszerű 
azonosítási módszer
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Internet of Things

A nem távoli jövőben várható, hogy az IPv6 széleskörű bevezetése 
lehetővé teszi, hogy minden egyes objektumot azonosíthatóvá és 
címezhetővé tegyünk. Az intelligens objektumok képesek lesznek, 
hogy adaptálódjanak a környezetükhöz, önmagukat konfigurálják, 
karbantartsák, és tetszőleges aktív szerepet játszanak saját igényeik 
szerint.

Ahhoz hogy ezt a szintű beépített intelligenciát el lehessen érni 
komoly technológiai fejlesztésre van szükség. Mindenekelőtt az 
irányíthatóság, szabványosítás és az  interoperabilitás kérdéskörét kell 
megoldani, hogy az objektumok egymással kommunikálni tudjanak. A 
másik fontos kérdéskör a biztonság, a személyiségi jogok és a bizalom 
megteremtése.
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Internet of Things

Az Európai Unió hosszútávú stratégiát dolgozott ki e 
terület fejlesztésére, amely megpróbálja meghatározni  a 
technológia fejlődési trendjeinek főbb irányait és a 
szükséges kutatási és fejlesztési tevékenységet az 
elkövetkező évtizedre. 
Elmondható , hogy az Internet of Things az elkövetkező 
évtizedben realitássá válhat és a jövő Internetének talán  
legfontosabb alkalmazásává válhat. 
Az IoT az EU kiemelt prioritásává vált
Az előadás bemutatja az RFID technológia és arra épülő 
alkalmazások fontosabb kérdéseit, és bemutatja az 
Európai Únió stratégiai terveit a 2020-ig terjedő időszakra.
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Szabványosítás
A szabványok kidolgozása folyamatosan zajlik mind 
a frekvenciatartományok, mind a kidolgozott 
kódrendszerek területén. Olyan nagy szervezetek 
által, mint a Uniform Code Council (UCC), az 
International Numbering Association (EAN) és az EPC 
Global GS1 hogy minél előbb bevezethető legyen ez a 
technológia.
Az elektromágneses spektrum is szabályozási 
feladatot jelent. Magasabb működési frekvenciánál, 
magasabb adatátviteli sebességet tudunk elérni, 
nagyobb a hatótávolság de nagy az energia ellátási 
igény is. Alacsonyabb frekvenciánál, viszont nagyobb 
az antenna költsége az induktív/passzív címke (tag)-
en.   
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Szabványosítás
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Mobil alkalmazások

A Nokia 6131 NFC telefon megoldja a mobil fizetést, 
jegyvásárlást és a tartalmak helyi megosztását
A Nokia (NYSE:NOK) bemutatta a világ első, 
tökéletesen integrált, kereskedelmi forgalomban 
megjelenő NFC-készülékét, a Nokia 6131 NFC telefont. 
A készülék NFC képességeit nem utólag megvásárolt 
kiegészítőkkel, hanem a gyártás során a készülékbe 
integrált NFC csip segítségével biztosítják.
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A vékony, összecsukható formájú és kiváló funkciókat 
felvonultató Nokia 6131 NFC telefon a közeli 
rádiófrekvenciás kommunikációs technológián (Near Field 
Communications) alapulva érintés nélkül teszi lehetővé az 
információk megosztását, a szolgáltatások elérését, a 
fizetést és a jegyvásárlást. 
A mostani, hozzáférés biztosítására vagy kisebb összegű 
fizetésre alkalmas, érintkezés nélküli fizetőkártyákhoz 
vagy kulcskártyákhoz hasonló módon használható, NFC 
technológiával ellátott és teljes szolgáltatáskészlettel 
felszerelt mobilkészülék saját számítógépes képességeire, 
vezeték nélküli internetkapcsolatára és felhasználói 
felületére támaszkodva a funkciók tökéletesen új 
dimenzióját teszi elérhetővé
A telefon programozását, alkalmazások fejlesztését 
ingyenesen hozzáférhető API és fejlesztőrendszer teszi 
lehetővé
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A jövő koncepciója

Internet of things:
ITU szerint a világ abba az irányba halad , hogy 
minden egyes objektum a kereskedelemben és az 
ellátási láncban egyedi RFID azonosítót kap EPC 
koddal
Az Internet globális elérhetőséget biztosít
Ubiquitous network society 
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Internet of Things

Az Európai Unió hosszutávú stratégiát dolgozott ki e 
terület fejlesztésére, amely megpróbálja meghatározni  a 
technológia fejlődési trendjeinek főbb irányait és a 
szükséges kutatási és fejlesztési tevékenységet az 
elkövetkező évtizedre.

Elmondható , hogy az Internet of Things az elkövetkező 
évtizedben realitássá válhat és a jövő Internetének talán  
legfontosabb alkalmazásává válhat. 

 Bemutatjuk  az Európai Únió stratégiai terveit a 2020-ig 
terjedő időszakra.
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Kitekintés a jövőbe

Három fontos kérdés vár megoldásra:
1. Irányíthatóság
2. Szabványosítás
3. Interoprabilitás
Az RFID széleskörű alkalmazása a kereskedelemben 

2010-re várható
Egyre több objektum kap IP címet ez lesz az IoT első 

generációja
Az IT iparnak nincs tapasztalata ha 100 milliós 

nagyságrendben kapcsolunk IP hálózatba 
objektumokat
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Kitekintés a jövőbe

Szabályozás :
Számos lehetősége van e technológiával való 
visszaélésre, ezért az EU valamennyi országában 
egységen szabályozni kell a:
Személyiségi jogokat
Biztonsági kérdéseket
A következő táblázatokban az elkövetkező 20 év 
technológiai trendjei láthatóak:
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Stratégia 2020-ig
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Stratégia 2020-ig



2012+ Enabling Information Technologies



Strategic research directions





Internet of Things in the context of Smart Environments and 
Applications 



IOT applications





















The Internet of Things innovation arena (Source: IERC 2011)









Energy concept



Internet of Things embedded in Internet of Energy application



Smart home













Commercial and consumer M2M device connections by
industry sector, worldwide, 2020





Szabványosítás
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A jövő



Köszönöm a figyelmet

www.jovointernet.hu
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