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INNOSOC Esettanulmány 

ki álaszt a Vale ia 7 orkshopra; ki ő ített erzió   

 

Esettanulmány címe: 

 

I ovatív határvédel i re dszerek oder  érzékelőkkel 
 

Kulcsszavak: innováció; szenzor hálózatok; határvédelem; biztonság  

 

Esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Biztonságos társadalmak – Európa és az 

állampolgárok szabadságának és biztonságának védelme 

 

Bevezetés az esettanulmányhoz 

Az Európai Unió továbbra is folya atos érdeklődés és yo ásgyakorlással küzd a 
evá dorlók részéről, akik illegális határátlépési lehetőségeket keres ek. Az Európai U ió 

határbiztonságának javítása érdekében intenzíven dolgozunk az az illegális határátlépés 

azonosítására és felderítésére szolgáló i tellige s érzékelőkö  és eszközökö  alapuló i ovatív 
rendszerek kiépítésére. 

Törekszü k a határelle őrzési i tézkedések eg ízhatóságát és hatéko yságát övel i az 
i tellige s érzékelők i tegrált vezeték élküli hálózatok, a oder  radarok, a fé yképezőgépek és a 
ter ikus ozgásérzékelők hasz álatával a távoli határterületeke , a elyek jelle zőe  eheze  
védhetők és o itorozhatók. Az ilye  felügyeleti hálózatok akku ulátorral űködő i tellige s rádió-

alapú érzékelők ől áll ak, a elyek számítógépes döntéshozatali támogatást nyújtanak a 

határelle őrző hatóságok ak. Az ilye  te h ológia alkal azásá ak egyik kihívása azo a  az, hogy a 
külö öző típusú o li e i for á iók izto ságos, végpo ttól végpo tig terjedő titkosított 
kommunikációját iztosítsa, eleértve a ozgást, a páratartal at és a hő érsékletet. Egy ásik 
kihívás az érzékelők akku ulátorai ak élettarta á ak eghossza ítása ezek e  a folya atos 
megfigyelést biztosító rendszerekben (azaz 24/7-es üzemben), például úgy, hogy minden egyes 

érzékelő sak akkor é red fel alvó üze ódjá ól, a ikor ozgás érzékel, vagy a ikor az eszközök 
ruti elle őrzést végez. 

Az érzékelők valós idejű adatokat tová íta ak például auto atikus szá lap-felismerés, 

arcfelismerés, járásfelismerés és komplex aktivitásfelismerés). Gyanús események (vagy akár a nem 

gya ús ese é yek, például a vado  élő állatok által okozott ha is riasztások  felhívhatják a kezelő 
figyel ét, és az adat ázis a e thetők az utólagos ele zés éljá ól. A rádió vezérlésű és hosszú 
élettartal ú, akku ulátorral táplált érzékelőkö  alapuló felügyeleti vezeték élküli hálózatok 
alkalmazása hatékony módot kínál az illegális bevándorlás, a kábítószer-kereskedelem és egyéb 

izto sági egszegések elle őrzéséhez az Európai U ió határai ál. 
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Az esetta ul á y egoldásá ak egyik lehetséges ódja az i tellige s érzékelők és 
eavatkozok hálózatai ak tervezése és építése az illegális átkelések yo o  követése, elle őrzése és 
egelőzése érdeké e  az európai határai ál. 

Az INNOSOC hallgatók, akiket az INNOSOC előadók felügyel ek, együtt fog ak űköd i a 
lehetséges megoldás kidolgozásában. Ezeket a tevékenységeket az ERASMUS+ kevert mobilitás 

részeként folytatják, és az INNOSOC Valencia 2017-es workshopon 2017 május végén fogják 

véglegesíteni. 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz? 

Az Esetta ul á y a Határ izto ság és Külső izto ság té áko  keresztül kap solódik a 
H2020 kihívásokhoz. 

Az esettanulmány az új technológiai megoldások alkalmazásával és a több szenzorhálózatból 

kialakított i for á iós és ko u iká iós re dszerek következő ge erá iójá ak felépítésével 
foglalkozik. A határoko  épülő sze zorhálózatok ak külö öző fu k iói lehet ek, például 
szenzorhálózatok a csempészett áruk felderítésére, szenzorhálózatoknak az emberek mozgásának 

felderítésére, hálózati felügyelet stb. 

A sze zorhálózatok sokaságát közös határokkal re delkező országok építhetik. Mi de  
sze zorhálózat képes összegyűjte i, tová íta i és feldolgoz i az i for á iókat az álla határról a 
felhőstruktúrák a . Ez az i for á ió ele ezhető az Európai U ió tagálla ai ak külö féle 
határőrségi szolgálatai által, egelőző vagy valós i tézkedések érdeké e .   

 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány az INNOSOC projekthez? 

Ez az esetta ul á y a résztvevők közötti i terkulturális kommunikációhoz vezet. Az 

interkulturális csapatok építésére összpontosít, amelyek megfogják vitatni az innovatív 

szenzorhálózatok alkalmazásával kapcsolatos kihívásokat a határbiztonság növelése és az EU- a  élő 
emberek védelme érdekében. Ezenkívül megvitatják majd az innovatív szenzorhálózatok hatását az 

illegális bevándorlás áramlás csökkentésére, a csempészett áruk átszállítására a határon át, az 

emberkereskedelemre, valamint az energiafogyasztással és szenzorhálózatokon továbbított adatok 

biztonságával kapcsolatos konkrét kérdéseket. Az innovációk alkalmazása az intelligens szenzor és 

aktuátor hálózatok valamint új generációs rendszerek tervezése, modellezése, szimulációja és 

gyakorlati kialakítása "intelligens határok" megvalósításához fog vezetni az uniós polgárok védelme 

és biztonsága érdekében. 

Az érzékelők által gyűjtött adatok agy éretűek azaz Big Data . Az erőforrás egkötések 
korlátozott e yiségű e ergiát, korlátozott ko u iká iós sávszélességet és korlátozott 
adatfeldolgozást és tárolást tartalmaznak az szenzorcsomópontokban. Egy új paradigmát kell 

hasz ál i a felhő alapú szá ítás vagy a Se sors Cloud o puti g a vezeték élküli sze zorhálózatok 
WSN  eseté e . Ez a szá ítási paradig a lehetővé teszi az EU tagálla  által létrehozott 
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szenzorhálózatok használatát a Sensor Cloud szolgáltatásaihoz való hozzáférés megszerzésével. Az 

sze zorfelhő külö öző WSN-ek ől áll, de valós idő e  ho ogé  felhasz álói hozzáférést iztosít a 
felhő e  lévő adatokhoz 2. á ra . Az sze zorfelhő ek gyorsa  külö öző felhasz álói feladatokat 
kell egolda ia, hogy egyszerre egfelelje  a külö öző felhasz álók igé yei ek. Ez a tulajdo sága 
a WSN-ben optimális rendszer kialakítását igényli. Az optimális rendszer kialakítása a hálózat 

sze zorok helyétől és sűrűségétől függ, a i összefügg az e ergiaforrások hatéko yságával.  

 

Az esettanulmány kidolgozása során megválaszolandó kérdések 

A választ igé ylő kérdések közé tartoz ak, de e  korlátozód ak a következőkre: 
 Mi az IKT szerepe a határbiztonság szempontjából? 

 Milyen innovatív technológiákat használnak a nemzeti határok biztonságának növelése 

érdekében? 

 Milyen kihívások vannak a határbiztonság érdekében használt szenzorhálózatok 

energiahatékonysággal kapcsolatosan?  

 Milyen a piaci helyzet a határbiztonsági szenzorhálózatok egfelelő összetevőire és 
i tellige s érzékelőire és eavatkozóira vo atkozóa ?   

 I dokolja eg a egfelelő sze zorhálózati adat egosztás egfelelő struktúrájá ak 
megválasztását. 

 Szeri tetek elyikek a leg egfelelő  típusú érzékelők a határ izto sági érzékelő hálózatok 
építéséhez? 
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Ismeretek és készségek az esettanulmányhoz 

P: előfeltétel; D: kí á atos, de e  ele gedhetetle  

 

 Szenzorhálózatok (P) 

 Vezeték nélküli tervezés (D) 

 Hálózati biztonság (D) 

 Felhő te h ológiák D  

 
Az esettanulmányhoz kapcsolódó ábrák 

 

 

1. ábra Vezeték nélküli rendszer a határbiztonsághoz  
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2. ábra: WSN és Cloud computing integrációl 

 

 

 

. á ra: A sze zorfelhő felépítése 
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. á ra: A sze zor hálózat ar hitektúrája felhőszerkezettel 
 

mailto:innosoc@fer.hr
http://sociallab.education/innosoc/


This document has been prepared for the European Commission 

however it reflects the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may 

be made of the information contained therein. 




