
Ipari Ethernet hálózat felügyelete 

A tökéletes megoldáshoz vezető út  

Minden olyan tevékenység, amely magába foglalja a hálózat konfigurálását, 

karbantartását, felügyeletét és a hibák elhárítását, valójában a hálózat felügyeletét jelenti. 

Például kritikusan fontos annak ismerete, hogy a hálózat mely részei függenek egymástól, 

a hálózat mely elemei esnek nagyobb terhelés alá, melyek azok az eszközök, amelyek 

hajlamosak a meghibásodásra, és melyek azok az eszközök, amelyek kicserélése szükséges, 

hogy megelőzzék a használat közbeni meghibásodást. Szeretné szoftver segítségével 

automatizálni ezeket a folyamatokat, ezáltal növelni a hatékonyságot? Pontosan ezt végzi 

el a hálózati menedzsment szoftver.   

Mi is pontosan a Network Management Software (NMS)? 

A hálózati menedzsment szoftverrel gyorsan megállapítható a legértékesebb információ, a 

hálózat állapota. Napjainkban a legtöbb hálózat felépítése olyan bonyolult, hogy ha valami 

elromlik, akkor nehéz megtalálni a gyenge láncszemet. Ebben a helyzetben, ha pontos 

helyzetkép nélkül kíséreljük meg megoldani a problémát, az olyan, mintha tűt keresnénk a 

szénakazalban. 

 

A Moxa ipari Ethernet switchei egy képen 

Az irodai IT szakemberek már régóta élvezik az NMS előnyeit, hiszen ezzel a szoftverrel meg 

tudják határozni, hogy melyik szolgáltatást használják a legtöbbet, mikor és hol szükséges 
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extra erőforrás hozzáadása, és az üzemidő maximalizálása. Az Ipari automatizálással (IA) 

foglalkozó mérnökök, megirigyelvén a szoftver hatékonyságát és megbízhatóságát az IT 

szektortól, már régóta szerették volna, hogy egy hasonló rendszer működjön a saját 

hálózatukban. Sajnálatos módon, az eredmények a legkevésbé sem voltak ideálisnak 

nevezhetőek. 

Fából vaskarikát: az eNMS hiányosságai az ipari hálózatokban 

A problémát az jelenti, hogy a legtöbb, napjainkban elérhető NMS szoftver csomag, szó 

szoros értelemben mégsem az, mert tulajdonképpen vállalati hálózati menedzsment 

szoftverek (eNMS).  Ezek a rendszerek kitűnő szolgálatot tehetnek, ha arra használják őket, 

amire megtervezték: IP alapú irodai hálózatokhoz, melyek általában kettős fa vagy csillag 

topológiában működnek.  Ám amikor redundáns ipari hálózatokat próbálnak meg vele 

vezérelni, az olyan, mint egy F1-es autót benevezni egy rallyra: egyszerűen nem erre találták 

ki.  

Szerencsére, az ipari hálózatok operátorainak vívódása az NMS szoftver értékei és az eNMS 

hiányosságai között már a múlté, immár egy új alkalmazás felé fordulhatnak: az iNMS felé.  

Az ipari NMS (iNMS) és a vállalati NMS (eNMS) összehasonlítása: 

 Ipari NMS (iNMS) 
Vállalati NMS (eNMS) 

 

Display Felépítés Tényleges vezetékek 
Logikai IP alapú 

 

Felhasználó 
Automatizálási 

mérnökök 
IT szakemberek 

 

Felület 
Grafikonok, 

megjelenítés 
Szöveges 

 

Válaszidő 
Kevesebb, mint 1 

másodperc 
több 10 másodperc 

 

Gyűrű topológia 
támogatása 

Igen 
Nem 

 

SCADA integráció Igen 
Nem 

 
 

Megjeleníti az alsó szintű switcheket, terepi eszközöket és kábeleket  

Üzemi szinten a mérnökök nem aggódnak az IP címek vagy a web szerverek miatt. Ehelyett 

számukra fontosabb az aktuális switchek, kábelek és portok felügyelete. Egy iNMS 

megoldásnak be kell mutatnia az ipari hálózat tényleges felépítését, egészen a portok, terepi 

eszközök, és kábeltípusok szintjéig. Az automatizálási mérnökök számára kiemelten fontos, 

hogy a telepített eszközöket vizuálisan meg lehessen tekinteni egy képernyőn, amelyen azt 

látják, ami a terepen ténylegesen telepítésre került. 



 

Az MXview szoftverben látható a hálózati topológia és a kommunikációs hiba 

 

A célcsoport: az automatizálási mérnökök 

Az iNMS szoftvernek rendelkeznie kell egy felhasználói felülettel, amit az automatizálási 

mérnökök könnyen megértenek, és amelynek a konfigurációja a lehető legkényelmesebb. 

Mivel az iNMS-nek egy aktuális fizikai architektúrát is felügyelnie kell, a hálózat felépítésének 

egyenes grafikus megjelenítése közvetít minden releváns információt. Ezt a szoftvert 

kifejezetten az automatizálási mérnökök számára tervezték, mert egyszerű megérteni és 

használatát gyorsan el lehet sajátítani.  

Gyorsabb válaszidő 

Az ipari hálózatokat olyan kritikus ipari alkalmazások esetén használják, mint a 

forgalomirányító rendszerek, futószalagok vezérlése, energia-elosztó rendszerek, olaj- és 

gázipari felügyeleti rendszerek, és így tovább. Egy irodai hálózatban, ha a helyi hálózat 

időszakosan megszakad, akkor az ugyan kellemetlenséget okoz a felhasználók számára, de a 

munka folytatódhat. Ám egy ipari hálózat kihagyása esetén sokkal súlyosabbak a 

következmények: a futószalag elakad, a jelzések meghibásodása miatt forgalmi dugók 

alakulhatnak ki, vagy a túlfeszültség miatt áramkimaradás fordulhat elő.  A tét nagyobb az 

ipari hálózatok esetén, és az iNMS szoftvereknek gyorsabb válaszidőt kell biztosítaniuk, hogy 

gyorsan meghatározzák és megelőzzék a problémákat. 



 

Riport a hálózati adatforgalomról 

Fontos leszögezni, hogy a válaszidő túlmutat egy egyszerű hálózati késésen. Egy jól 

megtervezett automatizálási rendszernek számításba kell vennie az emberi tényezőt, hiszen 

hiába lenne egy rendszer a világon a leggyorsabb, semmit nem érne, ha a felhasználókat 

nem értesítené az esemény bekövetkezéséről. Annak érdekében, hogy a teljes rendszer 

válaszideje javuljon, beleértve az emberi tényezőt is, az iNMS szoftvernek többféle jelzési és 

alarm stratégiával kell rendelkeznie, hogy felhívja a felhasználó figyelmét az aggasztó 

eseményekre.  

Kompatibilis a gyűrű topológiával 

Az ipari automatizálási hálózatok gyakran használnak redundáns gyűrű hálózati topológiát 

annak érdekében, hogy redundáns hálózatokat hozzanak létre, amelyek képesek gyorsan 

helyreállni. Ez a felépítési mód ritkán tapasztalható vállalati hálózatokban, amelyek busz vagy 

csillag topológiákon alapulnak, így az eNMS szoftver ritkán képes azt rendesen észlelni vagy 

megjeleníteni. Annak érdekében, hogy az operátorok pontos képet kapjanak a hálózatuk 

állapotáról, egy iNMS terméknek képesnek kell lennie a gyűrű topológiák felügyeletére, 

beleértve a deaktivált backup linkeket is. 



 
Topológia és esemény lista 

Integrálható a már meglévő SCADA rendszerrel  

Az automatizálással foglalkozó mérnökök általában már rendelkeznek SCADA rendszerrel az 

ipari folyamataik számára. Egy már létező SCADA rendszerhez új komponens hozzáadása 

sosem egyszerű, főleg, ha az új elemeket nem interoperábilisra tervezték. Annak érdekében, 

hogy minimalizáljuk a telepítés költségeit és biztosítsuk a zökkenőmentes műveleteket, az 

iNMS megoldásokat egyszerű integrálni a SCADA szoftverekkel. 

A Moxa új megoldása az ipari hálózatok számára 

A Moxa a több mint 20 éves, az ipari hálózati megoldások területén felgyülemlett 

tapasztalatára építve létrehozott egy, az ipari automatizálási hálózatra szabott NMS 

megoldást.  Az eredmény az MXview, egy új, erőteljes, és egyszerűen használható ipari 

hálózati vezérlési szoftvercsomag, melynek főbb előnyei: 

 Egyszerű, problémamentes beállítás, egy négylépcsős varázslóval, amely 

automatikusan felfedi a mendzselt switcheket, vezeték nélküli kapcsolódási pontokat 

és más hálózati csomópontokat. 

 Intuitív és egyszerűen elsajátítható grafikus megjelenítés 

 Figyelmeztetések és riasztások különböző eseményekről e-mail, SMS vagy akár 

egyedi fejlesztésű alkalmazás segítségével 
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 Átfogó monitoring aktív és passzív eseményérzékeléssel, illetve válogatható, 

szűrhető, és exportálható átfogó esemény történet 

 Egy költséghatékony megoldás sokoldalú portfóliója, amely 50 node-os licenctől 

1000-ig terjed (node lehet egy menedzselt switch, Access Point vagy más aktív 

eszköz). Válassza ki az Ön hálózatának megfelelő verziót, melyet később még 

bővíthet, ahogy a hálózat növekszik 

Válasszon egy olyan megoldást, amely az ipari kihívásokra lett tervezve! 

Látogasson el az www.moxa.com/product/MXview.htm oldalra és tekintse meg, hogy melyik 

MXview illik leginkább az ipari automatizálási rendszerébe és kezdje el azt leegyszerűsíteni az 

ingyenes, 20 node-ig (20db menedzselt eszközig) korlátlanul használható MXview-val már 

ma: www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=2466! 
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